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Study of the v-Myb oncoprotein variable region 
 

The aim of this thesis was to analyze the significance of the variable region 

of oncoprotein v-Myb.  

The v-myb oncogene originated in the chick through a natural recombination 

of the MAV1 retroviral genome with the c-myb gene, which is an important 

transcriptional regulator involved in hematopoiesis and other important  processes 

in different types of vertebrate cells. In comparison with the c-myb coding sequence, 

the retroviral v-myb is truncated on N- and C-terminals and includes 11 point mutations. 

Due to both these changes and the retroviral promoter which drives its expresion, the 

v-Myb oncoprotein became the inducer of acute myeloid leukemia in chicks.  

The variable region of v-Myb lies in between the N-terminal DNA binding 

and the central transactivating domains. This region is the least evolutionarily conserved 

part of the protein. No published data are available about its potential function. 

In this work the biological significance of the variable region was studied 

by means of specific deletions and sequence swaps.  

Two deletions (∆PstI and ∆NaeI) and two swaps (chicken v-myb to mouse 

and Xenopus c-myb) were prepared. Recombinant DNAs were cloned into MAV1-based 

retroviral vector and transfected into chick embryo fibroblasts (CEFs) in tissue culture. 

The recombinant viruses produced by CEFs were used for infection of chicken bone 

marrow cells in vitro. Retroviruses with swaps were also used for in vivo experiments. 

Transformation of myeloid cells in vitro and in vivo was monitored by smears 

of cultured cells or peripheral blood cells, respectively. Levels of recombinant proteins 

in transfected and transformed cells were detected by Western blotting and their 

subcellular localization was examined by indirect immunofluorescence.  

It was observed that manipulations with the variable region do not significantly 

affect transforming capacity of the oncoprotein but rather result in changes 

in its subcellular localization. Based on these observations it is hypothesized that 

the variable region is involved in the mechanism of nuclear transport of the oncoprotein.   

 Another goal was to identify the so far unknown alternative c-myb exon 9A 

in Xenopus. This sequence was cloned and sequenced.  
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1. SEZNAM ZKRATEK 

 
ΨKXE aminokyselinová sekvence, kde Ψ=hydrofobní aminokyselina (A, G, F, I, L, M, 
N, P nebo V), X=jakákoli aminokyselina 
aa animokyselina/y 
AML akutní myelomonoblastická leukémie 
AMV virus ptačí myeloblastózy 
BFB bromfenolová modř 
BSA bovinní sérový albumin 
AV ČR Akademie věd České republiky 
c-Myb transkripční faktor účastnící se krvetvorby 
CEF kuřecí embryonální fibroblasty 
DBD DNA vazebná doména 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
E26 virus ptačí leukémie 
ECL elektrochemicky generovaná luminiscence 
GAČR Grantová agentura České republiky 
LZ leucinový zip 
NCBI National Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov) 
NMR nukleární magnetická rezonance 
NRD negativně regulační doména 
obr. obrázek 
PCR polymerázová řetězová reakce 
RNA ribonukleová kyselina 
RNAsin inhibitor RNázy 
RSV virus Rousova sarkomu 
RT (Room Temperature) pokojová teplota 
RT-PCR polymerázová řetězová reakce 
        využívající reverzní transkripci 
TA transaktivační doména 
ÚMG Ústav molekulární genetiky 
v-Myb virem transdukovaný protein odvozený     od c-Myb 
wt (wild type) divoký kmen 
 
Zkratky názvů aminokyselin: 
A alanin 
C cystein 
D kyselina asparagová 
E kyselina glutamová 
F fenylalanin 
G glycin 
H histidin 
I isoleucin 
K lysin 
L leucin 
M methionin 
N asparagin 
P prolin 

 
Q glutamin 
R arginin 
S serin 
T threonin 
V valin 
W tryptofan 
Y tyrosin 
 
Zkratky názvů bazí:  
A adenin 
C cytosin 
G guanin 
T thymin 
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2. ÚVOD   

 

 Onkogen v-myb je gen transdukovaný retrovirem a jeho produkt onkoprotein 

v-Myb je znám jako původce akutní myelomonoblastické leukémie kuřat.    

 Buněčný protoonkoprotein c-Myb, od něhož je v-Myb odvozen, je významným 

transkripčním faktorem regulujícím zásadní děje v buňce. Účastní se mimo jiné 

krvetvorby, vývoje neurální lišty a procesů v embryogenezi.  

 Proteiny c-Myb i v-Myb jsou již po dlouhou dobu objektem vědeckých studií. 

Onkogen v-myb je dobrým nástrojem pro zkoumání principů leukemogeneze 

a objasňování regulačních funkcí c-Myb v kuřecím modelu. O struktuře a funkci 

evolučně konzervovaných částí těchto proteinů je známa řada informací.  

Tato diplomová práce si klade za cíl bližší poznání variabilního úseku 

onkoproteinu v-Myb. Jedná se o úsek mezi DNA vazebnou doménou a transaktivační 

doménou onkoproteinu v-Myb. Tento úsek je jen málo konzervovaný mezi živočišnými 

druhy a není známa jeho funkce. Vzhledem k jeho variabilitě nebyla předpokládána 

velká důležitost úseku pro transformační či transaktivační schopnost, které jsou 

nejčastějším předmětem studia v rámci onkoproteinem v-Myb vyvolané 

leukemogeneze.  

Úkolem této diplomové práce bylo vytvořit mutantní DNA variabilního úseku 

a porovnat vlastnosti pozměněného proteinu s divokým proteinem in vitro.  

Byly vytvořeny dvě poměrně rozsáhlé deleční mutanty (30 a 49 aa). Ty měly 

ukázat, zda bude mít delece nebo případná konformační změna vyvolaná delecí vliv 

na transformační vlastnosti onkoproteinu.  

Dále byly vytvořeny dvě chimerní varianty vzniklé nahrazením variabilního 

úseku kuřecího v-myb odpovídající oblastí c-myb myši (Mus musculus) a žáby (Xenopus 

laevis) tzv. „swaps“. Změna vlastností proteinového produktu takto pozměněného genu 

měla ukázat, zda je sekvence variabilního úseku jen nevýznamou spojovací častí 

mezi dvěma konzervovanými doménami a její konzervovanost tedy není důležitá 

anebo zda právě rozdíly v sekvenci mezi živočisnými druhy hrají roli a jsou „vyladěny“ 

například pro nasednutí jiných nekonzervovaných buněčných proteinů účastnících se 

dalších procesů, kterými může být například jaderný transport. 

Během přípravy „swaps“ vyvstal vedlejší úkol, který byl také částečně zahrnut 

do této diplomové práce. Při práci na „swap“ v-myb/c-myb Xenopus laevis byly 
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stejnými primery amplifikovány DNA o dvou různých délkách. Dalším úkolem tedy 

bylo sekvenovat a identifikovat tyto různé DNA. 
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3. PŘEHLED LITERATURY 

 

 

3.1. Ptačí leukémie virového původu 

 

K objevu ptačí leukémie došlo už v roce 1908. Při hledání příčiny leukémie 

u kuřat se podařilo Ellermanovi a Bangovi přenést onemocnění z jednoho jedince 

na další použitím nebuněčného filtrátu. Jednalo se o první studii, která vedla 

k pozdějšímu poznání, že virus může být příčinou onkogeneze.  

Zanedlouho po nich Peyton Rous prokázal, že nebuněčný filtrát extrahovaný 

z tumoru může tento tumor šířit v dalších jedincích. Virus, nesoucí transdukovaný 

onkogen v-src, byl později nazván virus Rousova sarkomu (RSV).  

Avšak samotná myšlenka, že agens způsobující rakovinu je virus, byla přijata až 

mnohem později v padesátých letech minulého století, kdy byl prokázán virový původ 

myší leukémie. Dnes je známo mnoho virů způsobujících onkogenezi u obratlovců 

včetně člověka.  

Ptačí leukémie je způsobena transformací krevních buněk onkogeny obsaženými 

v genomech různých virů například AEV, MC29, CMII, OK 10, MH2, AMV nebo E26. 

Příklady onkogenů mohou být erb - transformace erytroblastů, mac - transformace 

makrofágů či myb - transformace myeloblastů (Beug et al. 1979).   

Onkoprotein v-Myb hraje zásadní roli v transformaci myeloidní linie krevních 

buněk. Gen pro tento protein je obsažen v odlišných formách ve viru ptačí 

myeloblastózy AMV a ve viru ptačí leukémie E26 (Graf 1992) .   

 

 

3.2. Onkoprotein v-Myb 

 

Středem zájmu této diplomové práce je variabilní úsek onkoproteinu v-Myb, 

produkt genu obsaženého v genomu ptačího retroviru AMV. 

Onkogen v-myb kóduje transkripční faktor, který je odvozen od buněčného 

kuřecího protoonkogenu c-myb (Klempnauer et al. 1982, 1983) (obr.1). Je silně 

exprimován ve většině hematopoetických progenitorových buněk a je esenciální 
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pro vývoj hemopoetického systému. Důležitost role c-Myb byla pozorována u myších 

embryí s experimentálně inaktivovaným („knock-out“) genem c-myb. Embrya umírala 

v patnáctém dnu vývoje na definitivní selhání krvetvorby (Mucenski et al. 1991).  

Protein v-Myb má molekulovou hmotnost 48000 Da. Kódující sekvence v-myb 

je dlouhá 1168 bp, oproti c-myb je zkrácena jak na N-konci, tak na C-konci, a obsahuje 

11 bodových mutací. 

Zejména velká delece C-koncové oblasti onkoproteinu v-Myb, která obsahuje 

mnoho regulačních míst, způsobuje, že se v-Myb vymyká některým buněčným 

regulačním mechanizmům a získává tak oproti c-Myb odlišné vlastnosti vedoucí 

k nádorové transformaci myeloidních buněk (Lipsick a Wang 1999). 

Nadexprese c-Myb může vést k transformaci krevních buněk, a to pouze in vitro, 

zatímco nadexprese onkogenních forem (v-Myb AMV a v-Myb E26) transformuje 

krevní buňky in vivo i in vitro. Buňky transformované v-Myb AMV mají charakter 

nezralých  prekurzorových buněk makrofágové linie - monoblastů. 

Onkoprotein v-Myb je často využívaným nástrojem pro studium funkcí c-Myb 

a principů leukemogeneze. 

 

 

 

  
                                      DBD                       TA                       RD 
 
c-Myb                     R1   R2   R3                                     *   LZ 
 
 
 
v-MybAAMMVV               ∆R1   R2   R3                                   *   LZ                              
 
 
 

Obrázek 1: Schéma proteinů c-Myb a v-Myb.  
DBD – DNA vazebná doména, TA – transaktivační doména, RD – regulační doména, R1, R2, 
R3 –  repetice v DNA vazebné doméně, * - PEST-like motiv, LZ – leucinový zip; u v-Myb chybí 
část repetice R1 a RD. 
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3.3. Proteinová rodina Myb 

 

  Proteiny sekvenčně příbuzné Myb, zejména proteiny obsahující Myb-doménu 

(DNA vazebnou doménu), byly identifikovány v mnoha typech buněk napříč 

eukaryotickými říšemi. Byly prokázány u rostlin, u kvasinek, bezobratlých i obratlovců 

včetně člověka (Graf 1992, Ramachandran et al. 1994, Schiefelbein 1994). 

U obratlovců jsou do proteinové rodiny Myb zahrnovány tři sekvenčně 

a funkčně částečně odlišné členy: c-Myb, A-Myb a B-Myb (Nomura et al. 1988). 

 Všechny tyto proteiny jsou významnými regulátory genové exprese. Jsou 

lokalizovány v jádře a specificky se vážou na DNA. Mají významnou funkci v buněčné 

proliferaci a diferenciaci. Jejich nejvíce konzervovanou částí je výše zmíněná 

DNA-vazebná doména, která je společným prvkem celé proteinové rodiny. 

Myb proteiny představují již více než dvacet let předmět studia mnoha laboratoří 

po celém světě.  

 

 

3.4. Protoonkoprotein c-Myb 

 

Protein c-Myb má molekulovou hmostnost 72500 Da, přičemž jeho mobilita 

na SDS-PAGE odpovídá asi 75000. Sestává ze 641 aa (Klempnauer et al. 1983). 

Obsahuje tři známé funkční domény, DNA vazebnou doménu, transaktivační doménu 

a negativně regulační doménu (Biedenkapp et al. 1988, Sakura et al. 1989, Weston 

a Bishop 1989).  

Protein c-Myb je evolučně konzervovaný protein, jehož homology byly nalezeny 

u člověka, myši, kuřete či drozofily (Gonda et al. 1985, Katzen et al. 1985, Leprince 

et al. 1983, Slamon et al. 1986). Je to významný transkripční faktor vyšších obratlovců, 

mezi nimiž je silně konzervován (Ness 1996). Protein c-Myb je přítomen ve většině 

buněk s neukončenou diferenciací (progenitorové a prekurzorové buňky) (obr.2). 

Je rovněž přítomen v embryonálním vývoji, při němž se podílí zejména na proliferaci 

nediferencovaných buněk cévní tkáně, mozku, epitelu tlustého střeva 

a hematopoietických progenitorů (Ramsay 2005). 
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U ptáků byl prokázán jeho význam pro tvorbu a vývoj buněk neurální lišty 

(Karafiat et al. 2005) a pro směrování vývoje vícepotentních buněk neurální lišty 

do melanocytární buněčné linie (Karafiát et al., odesláno k tisku). V postnatálním 

období je u ptáků a savců prokazován zejména v krvetvorné tkáni a ve tkáních 

procházejících přirozenou autoregenerací po poškození. Má se zato, že je důležitý 

hlavně pro expanzi a průběh diferenciace komitovaných progenitorů. Jeho přítomnost 

byla také prokázána u buněk s obnovenou proliferací jako například u T-lymfocytů 

aktivovaných IL-2 (Stern a Smith 1986). 

Protein c-Myb je často nacházen v transformovaných buňkách v deregulované 

či mutované podobě, popřípadě se účastní deregulace dalších buněčných regulačních 

a růstových faktorů například u leukémie a v mnoha typech rakovinných nádorů 

u vyšších obratlovců včetně člověka. 

 

 

pluripotentní    lymfoidní    prekurzor      T-lymfocyt                     
kmenová          kmenová      T-lymfocytů                                   
buňka            buňky                                                      
                              prekurzor                    plazmatická      
                              B-lymfocytů    B-lymfocyt    buňka 
                                                                           
                                                                            
                                                                            
myeloidní     proerythroblast     erythroblast      červené                 
kmenová                                   krvinky                  
buňka              
               
              megakaryoblast      megakaryocyt      krevní  
                                                   destičky  
               
                                                                            
granulocyto-    monoblast    monocyt     makrofág                           
makrofágový                                         
prekurzor                                                                  
 
 
myeloblast 
 
 
     
 
basofil    eosinofil    neutrofil                                          
                                                                            

 
Obrázek 2: Zjednodušené schéma krvetvorby. 
Stádia, u kterých bylo prokázáno ovlivnění proteinem c-Myb, jsou vyznačena zeleně. 
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3.4.1. DNA vazebná doména (DBD) 
 

DNA vazebná doména, nejvíce konzervovaná část proteinu c-Myb, se nachází 

na N-konci proteinu (aa 34-189). Je to jediná doména, u níž je známa trojrozměrná 

struktura, která byla určena s pomocí heteronukleární multidimenzionální NMR  (Ogata 

et al. 1992, Ogata et al. 1994). DBD obsahuje tři nedokonalé přímé repetice o velikosti 

51 nebo 52 aa nazývané R1, R2 a R3 (Howe et al. 1990, Klempnauer et al. 1989, 

Sakura et al. 1989) (obr.3).   

 
 
 
  1  MARRPRHSIYSSDDDEEDVEMYDHDYDGLLPKAGKRHLGKTRWTREEDEK 
 51  LKKLVEQNGTEDWKVIASFLPNRTDVQCQHRWQKVLNPELIKGPWTKEED 
101  QRVIELVQKYGPKRWSVIAKHLKGRIGKQCRERWHNHLNPEVKKTSWTEE 
151  EDRIIYQAHKRLGNRWAEIAKLLPGRTDNAIKNHWNSTMRRKVEQEGYLQ 
201  ESSKAGLPSATTGFQKSSHLMAFAHNPPAGPLPGAGQAPLGSDYPYYHIA 
251  EPQNVPGQIPYPVALHVNIVNVPQPAAAAIQRHYNDEDPEKEKRIKELEL 
301  LLMSTENELKGQQALPTQNHTANYPGWHSTTVADNTRTSGDNAPVSCLGE 
351  HHHCTPSPPVDHGCLPEESASPARCMIVHQSNILDNVKNLLEFAETLQLI 
401  DSFLNTSSNHENLNLDNPALTSTPVCGHKMSVTTPFHRDQPFKTQKENHV 
451  FRTPAIKRSILESSPRTPTPFKNALAAQEIKYGPLKMLPQTPTHLVEDLQ 
501  DVIKQESEESAIVAGLHESGPPLLKKIKQEVESPTDKAGNFFCSNHWEGE 
551  NLNTQLFTHASTMEDVPNLLTSSILKMPVSEEEGSFHKAFAVPRNRPLAS 
601  PMQHLNNAWESASCGKTEDQMALTDQARKYMAAFPTRTLVM* 
 

 
 
Obrázek 3: Aminokyselinové sekvence c-Myb (nahoře) a v-Myb (dole).  
Světle šedým podbarvením vyznačeny DBD a TA (na TA přímo navazuje NRD); tmavě šedým 
repetice R3 a leucinový zip; zeleně tryptofany tvořící hydrofobní jádra repetic R1-R3; žlutě 
aminokyseliny LZ; červeně EVES motiv u c-Myb a 11 aminokyselinových změn ve v-Myb oproti 
c-Myb; modře místo vložení alternativního exonu 9A. Aminokyselina N (7) v-Myb odpovídá 
N (72) c-Myb.  
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Každá repetice sestává ze tří dobře definovaných α-helixů seskupených kolem 

hydrofobního jádra tvořeného třemi tryptofanovými zbytky. Tyto tryptofanové zbytky 

jsou rozmístěny v helixech pravidelně ve vzdálenosti 18 nebo 19 aa a jsou klíčové 

pro sekvenčně specifickou vazbu na DNA (Frampton et al. 1991, Gabrielsen et al. 

1991, Howe et al. 1990, Jamin et al. 1993, Kanei-Ishii et al. 1990, Ogata etal. 1992, 

Saikumar et al. 1990).  

Ačkoli oblast R2 a R3 byla určena jako minimální oblast nutná pro rozeznání 

místa a specifickou vazbu na DNA (Garcia et al. 1991, Gonda et al. 1985, Howe et al. 

1990, Klempnauer a Sippel 1987, Sakura et al. 1989), ke strukturní změně provázející 

navázání proteinu na DNA může dojít pouze v přítomnosti R1 repetice (Ebneth et al. 

1994). Repetice R2 a R3 se přikládají k velkému žlábku DNA svými třetími helixy, 

ty mají hlavní funkci  v rozpoznání vazebného místa (Ogata et al. 1994).  

Účinnost vazebné schopnosti také ovlivňuje konformační „dutina“ v repetici R2. 

Tato konformace se zdá být příčinou nižší termostability repetice R2 oproti ostatním 

repeticím. Mutanta, ve které byla tato „dutina“ eliminována, vykazovala vyšší 

termostabilitu a sníženou schopnost specifického navázání a transaktivace (Ogata 

a Nishimura 1996).  

Konsenzní vazebná sekvence byla stanovena jako T/C-A-A-C-T/C/G-G-T/C-C-

A/G, kde „/“ má význam „nebo“ (Howe a Watson 1991). K transkripční aktivaci však 

může docházet i bez přítomnosti konsenzní sekvence. Tuto skutečnost popisuje 

experiment s mutantou postrádající DBD, při kterém byl promotor Hsp70 aktivován 

bez uplatnění vazebné schopnosti (Klempnauer et al. 1989), nebo pokusy s fragmentem 

promotoru c-myb   (Kaspar et al. 1999). 

 

3.4.2. Transaktivační doména (TA) 
 

Jako transaktivační doména je označována část c-Myb mezi aa 275-327 

(ve v-Myb aa 210-262). V některých pracích je takto označována rozsáhlejší oblast 

mezi aa 241-325 (Kalkbrenner et al. 1990, Lane et al. 1990, Sakura et al. 1989, Weston 

1990) (obr.3). V této oblasti se vyskytuje shluk nabitých většinou kyselých 

aminokyselin typický i pro TA dalších proteinů, například v transaktivátoru VP16 

(Frampton et al. 1993) či v TA transkripčních faktorů NGF či GCN4 (Hope a Struhl 

1986, Ibanez a Lipsick 1990).    
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3.4.2.1. Transkripční aktivace a onkogenní transformace  

 

TA je nutná pro transaktivaci v živočišných buňkách (na rozdíl od S. cerevisiae, 

kde TA pro transaktivaci není třeba) a je také nezbytná pro transformaci myeloidních 

buněk (Chen a Lipsick 1993). Samotná TA však není pro transkripční aktivaci 

dostačující, je nutná i funkce DBD (Chen et al. 1995, Ibanez a Lipsick 1990). 

Za nejběžnější způsob transaktivace je v současné době považován 

mechanizmus zavislý na interakci TA c-Myb a obecného koaktivátoru CBP (Dai et al. 

1996, Sano a Ishii 2001). Tento protein má histonacetylázovou aktivitu a vytváří spojení 

c-Myb s transkripčním aparátem.  

Podle experimentů s reportérovými geny je oblast obsahující pouze DBD a TA 

zodpovědná za transkripční aktivaci (Kalkbrenner et al. 1990, Sakura et al. 1989). 

Poškození této oblasti, které způsobí ztrátu transaktivační schopnosti, zároveň vede ke 

ztrátě transformační aktivity celého proteinu (Lane et al. 1990). Avšak 

pro transformační funkci proteinu jsou nezbytné i C-koncové regulační oblasti a další 

části proteinu, mutanta obsahující pouze DBD a TA není schopna vyvolat transformaci 

(Chen et al. 1995). Existuje hypotéza, podle níž se transaktivační doména podílí na 

transformaci tím, že způsobuje alteraci normálního buněčného cyklu (Ganter a Lipsick 

1999).  

 

3.4.3. Negativně regulační doména (NRD) 
 

Jako negativně regulační doména c-Myb je označována C-koncová oblast 

od aa 328 do konce proteinu. Při jejím postupném zkracování z C-konce se zvyšuje 

afinita c-Myb k DNA (Ramsay et al. 1991), vzrůstá c-Myb indukovaná buněčná 

proliferace in vitro (Grasser et al. 1991, Hu et al. 1991, Sakura et al. 1989, Weston 

1990) a jeho transaktivační (Hu et al. 1991, Sakura et al. 1989) a transformační 

schopnosti (Favier a Gonda 1994). Delece velkých částí NRD jako u v-Myb AMV 

nebo celé negativně regulační domény u v-Myb E26 vede k onkogenní aktivaci (Grasser 

et al., 1991). 

Mutace či delece v NRD redukuje afinitu ke korepresorům, což vede 

k celkovému zvýšení aktivity (Ladendorff et al. 2001, Nomura et al. 2004). 
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NRD obsahuje několik nezávislých regulačních oblastí. Nejvýznamnější z nich 

jsou oblast leucinového zipu (tvořená PEST doménou a leucinovým zipem) a EVES 

motivy. 

 

 

3.4.3.1. Leucinový zip (LZ) 

 

Označení leucinový zip bylo původně použito pro označení dimerizačního 

motivu transkripčních faktorů rodiny bZip (Landschulz et al. 1988). Ty obsahují 

strukturu α-helixu, který na interakčním povrchu vždy ob jednu otáčku šroubovice 

vystavuje leucinové zbytky a při interakci tak tvoří strukturu skutečně připomínající zip. 

Dnes se jako leucinový zip označuje každá proteinová α-helixová doména, která 

obsahuje popsanou repetici šesti hydrofobních aminokyselin na svém interakčním 

povrchu. Oblast odpovídající této definici u kuřecího proteinu c-Myb se nachází mezi 

aa 373-407 (aa 311-339 u v-Myb AMV, u v-Myb E26 LZ chybí), LZ sekvenci zřejmě 

tvoří M(311), I(318), L(325), L(332) a L(339) (obr.3). Schopnost této sekvence vytvářet 

α-helikální strukturu byla potvrzena měřením cirkulárního dichroizmu syntetického 

peptidu (Ebneth et al. 1994).  

Oblast NRD má významnou funkci v negativní regulaci c-Myb a ovlivňuje jak 

transaktivační, tak transformační schopnost (Dubendorff a Lipsick 1999, Fu a Lipsick 

1996, Nomura et al. 1993). Jedná se o často studovanou oblast proteinu. Různé studie 

uvádějí překvapivě odlišné výsledky. V prvních pokusech byla delecí leucinového zipu 

nebo záměnou jednoho a více jeho aminokyselin za prolin nebo alanin zvýšena 

transaktivační a transformační schopnost c-Myb (Hu et al. 1991, Kanei-Ishii et al. 

1992). Práce zahrnující pokusy in vivo ukázala, že záměna dvou leucinů L (325) 

a L (332) na alaniny v LZ v-Myb AMV způsobí ztrátu schopnosti vyvolat leukémii 

v infikovaných kuřatech (Bartunek et al. 1997). Ve tkáňových kulturách byla 

proliferace myeloidních buněk, transformovaných touto mutantou, značně závislá 

na přítomnosti růstových faktorů (Bartunek et al. 1997, Fu a Lipsick 1996).  

LZ je místo, přes které c-Myb může interagovat s dalšími buněčnými proteiny 

(Bartunek et al. 1997, Favier a Gonda 1994, Kanei-Ishii et al. 1992, Tavner et al. 

1998). V posledních letech bylo indentifikováno několik proteinů interagujících s LZ 

c-Myb nebo v-Myb. 
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Jako první byl popsán p160. Jedná se o myší jadérkový protein neznámé funkce, 

je homologní s potkaním proteinem PIP (Favier a Gonda 1994, Tavner et al. 1998). 

Vzhledem k tomu, že je tento protein exprimován ve všech studovaných tkáních, 

nepředpokládá se jeho významná role v objasnění regulační funkce LZ. 

Další protein interagující s LZ je Mybbp1a (Myb-binding protein 1a). Jedná se 

o evolučně konzervovaný protein neznámé funkce (Keough et al. 2003). 

Byla také zjištěna přímá interakce c-Myb s TIF1β a některými korepresory (Ski, 

N-CoR, and mSin3A). Protein TIF1β se váže na NRD v LZ a dalším vazebném místě 

na C-konci mezi aa 444 a 500 a negativně reguluje transaktivaci. Mutace nebo delece 

v NRD omezují interakce s korepresory a oslabují tak negativní regulaci aktivity 

proteinu (Nomura et al. 2004). 

Vedle vlivu na proliferaci a terminální diferenciaci krevních buněk má leucinový 

zip bílkovin Myb zřejmě i vliv na komitment progenitorové buňky společné 

pro myeloidní a erytroidní linie, tedy na rozhodování o tom, do jakého buněčného typu 

se bude progenitorová buňka vyvíjet. To bylo zatím ukázáno v případě v-Myb AMV 

(Karafiat et al. 2001). 

Z experimentů s mutantami c-Myb v LZ vyplývá, že transformační 

a transaktivační aktivita jsou odddělené, mutanta s nejlepší transaktivační schopností 

nevyvolává transformaci a naopak nejlépe transformuje mutanta s nejnižší 

transaktivační aktivitou (Wang a Lipsick 2002).  

Dále bylo zjištěno, že mutanty v LZ vykazují vyšší stabilitu proteinu proti 

degradaci. Aktivace dráhy závislé na PI-3K vedla ke zvýšení stability c-Myb, poločas 

rozpadu v leukemických buňkách byl minimálně dvakrát delší než v normálních 

hematopoietických buňkách (studie byla provedena na lidských buňkách exprimujících 

BCR/ABL). Důsledkem zvýšené odolnosti proteinu proti degradaci může být vyšší 

proliferativní potenciál leukemických buněk (Corradini et al. 2005). 

 

 

3.4.3.2. PEST doména 

 

Jako PEST doména je obecně označována sekvence bohatá na prolin, kyselinu 

glutamovou, serin a threonin, přerušovaná pozitivně nabitými aa. Tyto domény jsou 
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nutné k proteolýze a jsou nacházeny v proteinech, které jsou v buňce rychle směrovány 

k degradaci. Příkladem mohou být cykliny, c-Fos, IκBα a ornitindekarboxyláza  

(Chevaillier 1993, Rechsteiner a Rogers 1996). 

Protein c-Myb obsahuje několik PEST motivů, které jsou signálem 

pro ubikvitinylaci a následnou proteazomovou degradaci proteinů, což bylo ověřeno 

i experimentálně měřením  biologických poločasů různých karboxyterminálních mutant 

proteinu c-Myb (Bies a Wolff 1997).  

V proteinu c-Myb byly identifikovány tři PEST domény: PEST1 mezi DBD a TA 

(aa 225-248) a další dvě v NRD: PEST2 v těsné blízkosti LZ (aa 352-373) a PEST3 

na C-konci (aa  523-532), přičemž vyšší důležitost se přičítá PEST motivům v NRD 

(Bies et al. 1999).  

Mutanta v-Myb AMV s deletovanou PEST-like doménou sice blokuje terminální 

diferenciaci monocytů a makrofágů stejně účinně jako wt, ale způsobuje ztrátu jeho 

schopnosti vyvolat akutní leukémii in vivo (Dvorakova et al. 2001). 

 

 

3.4.3.3. EVES motiv 

 

Oblast obsahující EVES motiv  je další výrazná struktura nacházející se v NRD, 

jedná se konkrétně o aa 529-532. Oblast kolem EVES včetně samotného motivu 

u v-Myb AMV i v-Myb E26 EVES motiv chybí. Tato oblast umožňuje proteinu c-Myb 

interagovat s vlastní DNA vazebnou doménou, což bylo prokázáno pomocí 

kvasinkového dvouhybridního systému (Dash et al. 1996). Vazba EVES-DBD 

znemožňuje  vazbu  c-Myb na  DNA. Tato interakce, a  tím i  transaktivační  schopnost  

c-Myb, je regulována defosforylací S 532, která vede ke zrušení schopnosti EVES 

domény vázat DNA vazebnou doménu.  

EVES motiv se nachází i u jiných proteinů. Protein p100 je transkripční 

koaktivátor, schopný vazby na EBNA2 protein (pocházející z viru EBV), TFIIE 

a pomocí své EVES domény i na DNA vazebnou doménu c-Myb (Tong et al. 1995). 

Kompeticí p100 s EVES doménou c-Myb může být regulována další činnost obou 

proteinů, včetně  transaktivační funkce c-Myb (Dash et al. 1996).  
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3.5. Posttranslační modifikace Myb 

 

Posttranslační modifikace regulují transkripční a transformační aktivitu c-Myb 

i jeho proteolytickou stabilitu. Protein c-Myb je regulován fosforylací, ubikvitinylací, 

sumoylací, oxidací a acetylací. Podléhá také redoxní regulaci a regulaci nitrosylací. 

K regulaci přispívají i konformační změny, které mohou být vyvolány posttranslačními 

modifikacemi proteinu. 

 

3.5.1. Fosforylace 
 

V proteinech c-Myb i v-Myb dochází in vivo k fosforylaci na mnoha místech 

(tab.1), zejména na serinech v NRD, méně často také na threoninech (Aziz et al. 1995, 

Bading et al. 1989, Luscher a Eisenman 1992, Luscher et al. 1990). Intenzita 

fosforylace se v různých fázích buněčného cyklu liší, např. během mitózy je c-Myb 

hyperfosforylován (Luscher a Eisenman 1992). 

N-koncová repetice R1 c-Myb DBD obsahuje dvě potenciální fosforylační místa 

pro kaseinkinázu II S (11) a S (12). Při jejich fosforylaci je vazebná aktivita c-Myb 

oslabena, stejně jako při mutaci obou serinů na alanin (Luscher et al. 1990). Při této 

mutaci (S na A) dochází také ke snížení kooperace s NF-M, kuřecím ortologem C/EBPβ 

(Oelgeschlager et al. 1995). 

In vitro byla prokázána fosforylace některých fosforylačních míst v C-koncové 

doméně p42 MAP kinázou, přičemž fosforylace S (532) oslabuje transaktivační 

schopnosti proteinu (Aziz et al. 1995).  S (8) a S (116) jsou in vitro fosforylovány 

protein kinázou A  (Ramsay et al. 1995). Modifikace Ser (116) protein kinázou A 

negativně reguluje funkci c-Myb, včetně jeho spolupráce s C/EPB.  K fosforylaci 

Ser (116) nedochází u v-Myb AMV vlivem mutace V (117) D (Anderson et al. 2002). 

T (362) a S (364) jsou fosforylovány GSK-3 (Boyle et al. 1991). Účinek fosforylace 

nebo defosforylace  nebyl v popsán. Mnohočetná fosforylační místa byla nalezena (ještě 

ne přesně určena) v NRD. Jedná se o threoniny, které jsou defosforylovány buněčnými 

Ser/Thr fosfatázami a mají vliv na udržení stability proteinu (Bies et al. 2000). 

Fosforylace předchází ubikvitinylaci a sumoylaci a má značný význam pro další 

osud proteinu v buňce, uplatňuje se v regulaci jeho stability a degradace. 
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  Místo  Kináza Efekt (de)fosforylace Literatura 
Seriny 
11 a 12 

CK-II negativní regulace DNA 
vazebné schopnosti 

(Lüscher et al., 1990) 

Seriny 
8 a 116 

PKA negativní regulace c-Myb, 
snížení spolupráce 
s C/EPB 

(Anderson et al., 2002; 
Ramsay et at., 1995) 

Threonin 362 
a serin 364 

GSK-3 není znám (Boyle et al., 1991) 

Serin 532 p42mapk negativní regulace 
transaktivační schopnosti 

(Aziz et al., 1995) 

9 míst v 
C-konci 

NLK role v proteolyt. degradaci 
závislé na Wnt-1 

(Kanei-Ishii et al., 2004) 

Více 
threoninů 
v NRD 

Ser/Thr 
fosfatázy 

vliv na odolnost c-Myb 
proti proteazomové 
degradaci 

(Bies et al., 2000) 

 
Tabulka 1: Fosforylační místa a funkce fosforylace c-Myb. 
 

 

3.5.2. Ubikvitinylace a proteolytická degradace 

 

Pokusy s mutantou c-Myb postrádající C-koncovou doménou vedly ke zjištění, 

že c-Myb podléhá ubikvitinylaci a že zvýšení stability proteinu koreluje s menší 

účinností ubikvitinylace (Feikova et al. 2000).  

Ubikvitinylace je proces, který navázáním jednoho nebo více monomerů 

ubikvitinu, malého evolučně velmi konzervovaného proteinu, na tzv. PEST sekvenci 

směruje protein k proteolytické degradaci. Na počátku osmdesátých let 20. století byly 

základní funkce ubikvitinu a komponenty ubikvitinylační dráhy popsány v pracích 

Aarona Ciechanovera, Avrama Hershka a Irwina Rose; za výsledky těchto prací byla 

v roce 2004 udělena Nobelova cena.  

Ubikvitinylace hraje významnou roli v proteolytické degradaci c-Myb a přispívá 

k jeho přirozeně rychlému odbourávání v buňce. Protein c-Myb je metabolicky 

nestabilní, jeho poločas v buňce je kratší než 1 hodina (Foos et al. 1992, Luscher 

a Eisenman 1988). 

Na rozdíl od c-Myb je retrovirová forma proteinu méně fosforylována 

a nepodléhá ubikvitinylaci, což je způsobeno rozsáhlou delecí v C-koncové oblasti.  

Jako hlavní dráha pro rychlé odbourávání c-Myb v hematopoetických buňkách 

byla popsána ubikvitin-26S proteazomová dráha. V  pokusech in vitro  bylo 
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demonstrováno, že delece C-konce vede k výraznému zvýšení stability proteinu (Bies et 

al. 1999, Bies a Wolff 1997). 

 Místa důležitá pro stabilitu proteinu byla identifikována v NRD. Inhibicí Ser/Thr 

proteinfosfatáz kyselinou okadaovou (inhibitor buněčných Ser/Thr fosfatáz) bylo 

dosaženo výrazného zvýšení fosforylace a 26S proteazomové degradace c-Myb (Bies 

et al. 2000). 

Protein c-Myb podléhá proteolytické degradaci závislé na Wnt-1 signalizační 

dráze. Tato dráha je součástí regulačních mechanizmů diferenciace a apoptózy v mnoha 

typech buněk. Členy této dráhy jsou TAK1 (TGF-β-activated kinase), HIPK2 

(homeodomain-interacting protein kinase 2) a NLK (Nemo-like kinase). Wnt-1 signál 

způsobí vstup TAK1 do jádra, která zde aktivuje HIPK2 a MAP kinázám podobnou 

kinázu NLK. NLK se společně s HIPK2 přímo váže na c-Myb a způsobuje jeho 

mnohočetnou fosforylaci následovanou ubikvitinylací a proteazomovou degradací. 

Další pokusy ukázaly, že nadexprese NLK může zrušit schopnost c-Myb udržet buňky 

v nediferencovaných stádiích (Kanei-Ishii et al. 2004a).  

Protein v-Myb je značně odolnější proti degradaci závislé na Wnt-1 signalizaci. 

Byly popsány dva důvody: za prvé v-Myb obsahuje tři mutace v DBD oproti c-Myb, 

čímž se snižuje jeho afinita k HIPK2. Za druhé v-Myb postrádá fosforylační místa 

pro NLK, ta jsou u obsažena v C-koncové oblasti, která u v-Myb chybí (Kanei-Ishii 

et al. 2004b). 

  

3.5.3. Sumoylace 

 

Rodina SUMO (Small Ubiquitin-related Modifier) zahrnuje malé ubikvitinu 

podobné proteiny, které se kovalentně vážou na další buněčné proteiny a posttranslačně 

modifikují jejich funkci. Hrají roli v procesech jako je transport mezi jádrem a 

cytoplazmou, transkripční regulace, apoptóza, stabilita proteinu, buněčná odpověď na 

stres a podobně. 

 Kaskáda řídící sumoylaci je podobná ubikvitinové kaskádě, narozdíl 

od ubikvitinylace nevede však tato dráha k degradaci. Sumoylace byla prokázána 

i v případě proteinu c-Myb. Mutační analýzou byla objevena interakční místa v NRD, 

konkrétně K (499) a K (523), která se vyskytují v oblasti PEST a EVES motivů.  
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 Do sumoylačních míst v NRD se váže jak SUMO-1 (Bies et al. 2002), tak 

SUMO- 2 a SUMO-3. Jako konsenzní sekvence pro navázání SUMO-1 byla určena 

ΨKXE (Rodriguez et al. 1999).  Konjugace c-Myb a  SUMO-2 a SUMO-3 

je indukována buněčným stresem, ale je nezávislá na dalších drahách spouštěných 

stresem jako např. dráhy SAPK a JNK (Sramko et al. 2006).   

 K navázání proteinů SUMO jsou nutné (stejně jako pro navázání ubikvitinu) 

aktivační enzymy E1 a E2 konjugázy a E3 ligáza (Muller et al. 2001). Jedinými 

známými SUMO E3 ligázami specifickými pro c-Myb jsou proteiny rodiny PIAS, které 

jsou známy jako inhibitory aktivovaných proteinů STAT. PIASy a PIAS-3 mají výrazný 

vliv jak na konjugaci c-Myb a SUMO, tak na aktivaci reportérových genů indukovanou 

proteinem c-Myb (Morita et al. 2005, Sramko et al. 2006).  

Sumoylace na K 499 a K 523 je stimulována proteinem TRAF7, který se váže 

na DBD. Je schopen autoubikvitinylace a má také E3 ligázovou aktivitu (Morita et al. 

2005). 

Jako další protein interagující s c-Myb byla identifikována konjugáza, která 

zprostředkovává navázání SUMO-1 ve výše zmíněných sumoylačních místech. Zároveň 

bylo zjištěno, že blokace sumoylace způsobuje vysoký nárůst transkripční aktivity 

c-Myb (Dahle et al. 2003). Tato studie také podporuje hypotézu, že sumoylace hraje roli 

v modulaci protein-proteinových interakcí c-Myb. 

Vlivem sumoylace dochází mimo jiné k snížení exprese c-myc a bcl-2, které jsou 

považovány za cílové geny c-Myb (Sramko et al. 2006).   

Vzhledem k výše zmíněným poznatkům se hlavní funkcí sumoylace zdá být 

negativní regulace transkripční aktivity c-Myb.  

 

 

3.5.4. Další posttranslační modifikace  

 

CBP („CREB-binding protein“) byl původně identifikován jako koaktivátor 

transkripčního faktoru CREB („cAMP response element-binding protein“). CPB má 

histonacetyltransferázovou aktivitu, ale váže i transkripční faktory včetně c-Myb, 

se kterým přímo interaguje přes jeho NRD.  

Protein p300 je také členem CPB genové rodiny a kromě c-Myb acetyluje 

i GATA-1 a p53 (Boyes et al. 1998, Gu a Roeder 1997). 



                      
 

 - 25 -  
 

 

Oba tyto proteiny, CBP i p300, se účastní acetylace c-Myb ve všech pěti 

acetylačních místech, která byla objevena v jeho aminokyselinové sekvenci (číslování 

aa podle myšího c-Myb): K (438), K (441), K (467), K (476) a K (481) (Sano a Ishii 

2001, Tomita et al. 2000).  

Acetylace zvyšuje afinitu c-Myb k CBP, čímž se alespoň částečně vysvětluje 

mechanizmus stimulace transaktivační schopnosti c-Myb proteinem CBP. Pokusy 

s bodovými mutacemi ukázaly, že nahrazení všech lysinů argininem vede 

k dramatickému poklesu transaktivační schopnosti c-Myb (Sano a Ishii 2001).  

Podle současných výsledků lze tedy usuzovat, že acetylace c-Myb v každém 

acetylačním místě synergisticky zvyšuje jeho transaktivační schopnost. 

Kromě acetylace podléhá protein c-Myb také redoxní regulaci a nitrosylaci. 

Oxidace C (43) v R2 doméně indukuje konformační změnu, která negativně ovlivňuje 

vazbu c-Myb na DNA  (Grasser et al. 1992, Myrset et al. 1993). Dále byla prokázána 

oxidace C (130) (Guehmann et al. 1992). C (130) může být reverzibilně S-nitrosylován 

činidly uvolňujícími oxid dusnatý, u něhož byla popsána funkce signální molekuly. 

S-nitrosylace snižuje DNA vazebnou aktivitu c-Myb, vazebná aktivita v-Myb 

je S-nitrosylací ovlivňována podstatně méně (Brendeford et al. 1998).  

 

 

3.7. Alternativní exon 9A 

 

Známý alternativní exon proteinu c-Myb je označován jako 9A. Jeho skrytá 

sestřihová místa se nacházejí v oblasti C-konce LZ. Alternativní exon 9A zachovává 

čtecí rámec, jeho proteinová sekvence je dlouhá 121 aa a alternativním sestřihem dává 

vznik produktu o velikosti 85000 Da. Alternativní sestřih exonu c-myb 9A byl prokázán 

u myši, kuřete, člověka a žáby Xenopus  (Dasgupta a Reddy 1989, Shen-Ong et al. 

1990, Schuur et al. 1993). Sekvence podobné 9A byly objeveny také u A-Myb, B-Myb 

a Myb ježovky a drozofily. Alternativní exon 9A není přítomen u v-Myb AMV ani 

v-Myb E26 (Woo et al. 1998). 

Poprvé byl alternativní exon 9A identifikován v cDNA klonech izolovaných 

z transkriptů c-myb z  myšího myeloidního nádoru, který nesl provirem přerušený c-myb 

(Rosson et al. 1987). Původně se předpokládalo, že exon byl exprimován v důsledku 

provirové inzerce, ale další analýzy ukázaly, že 9A je přítomen i v transkriptech 
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exprimovaných v normálních a tumorových buňkách, kde nedochází k žádným 

genovým přestavbám (Shen-Ong 1987). Imunoprecipitační analýzy jasně prokázaly 

přítomnost 9A v myších buňkách, které obsahovaly transkripčně aktivní gen c-myb 

(Dudek a Reddy 1989, Shen-Ong 1989).  

Pomocí „Nothern“ analýzy byl c-myb obsahující exon 9A prokázán u kuřete 

ve tkáních krvetvorných orgánů - burze, thymu, slezině, kostní dřeni a ve žloutkovém 

vaku - tam byla jeho exprese největší (Schuur et al. 1994). V rámci této studie byla 

identifikována ještě jedna forma exonu nazvaná 9A´, jedná se o kratší exon sestřižený 

ze stejné sekvence obsahující 50 C-koncových aa exonu 9A.  

Další studie založené na „Nothern“ a „Western“ analýzách ukázaly, že u kuřete 

protein s exonem tvoří zhruba 15 až 20 % celkově exprimovaného proteinu c-Myb 

v buňce, tzn. většina proteinu exon neobsahuje (Dudek a Reddy 1989, Shen-Ong 1989, 

Schuur a Baluda 1991, Schuur et al. 1993, Schuur et al. 1994). Tento poměr hladiny 

exprese se u jednotlivých druhů liší. Pomocí RT-PCR byl stanoven poměr c-myb 

a c-myb 9A mRNA v různých typech kuřecích embryonálních tkání (Petr Pajer, osobní 

sdělení). 

Alternativní exon 9A přerušuje regulační doménu c-Myb v oblasti leucinového 

zipu (obr.3). Vzhledem k tomu, že se jedná o motiv účastnící se regulace lze 

předpokládat i regulační funkci exonu 9A. Specifická funkce exonu 9A zatím není 

přesně známa, ačkoli byl prokázán nárůst transaktivační a transformační schopnosti 

alternativně sestřižené formy u kuřecího proteinu c-Myb (Woo et al. 1998).  

Exon 9A je u některých druhů poměrně silně konzervován.  Lidský a myší exon 

9A mají 81% homologii v nukleotidové sekvenci a  73% homologii v aminokyselinové 

sekvenci (Dasgupta a Reddy 1989). Nejkonzervovanější jsou aa v obou koncových 

částech exonu vkládajících se do sekvence proteinu. Z toho vyplývá, že jeho možná 

regulační funkce může spočívat nejen v přerušení jiné důležité regulační oblasti jako 

v případě leucinového zipu, ale může mít i další specifické regulační schopnosti. 

Alternativní sestřih je důležitý mechanizmus pro kontrolu genové exprese (Leff 

et al. 1986, Padgett et al. 1986). Objev různých izoforem c-Myb zvedl vlnu zájmu, 

protože by se mohl stát nástrojem pro studium problematiky regulace tak složitých 

procesů, jako je růst a diferenciace buněčných linií. 
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4. METODY A MATERIÁL 

 

4.1. Chemikálie a roztoky 

 

4.1.1. Práce s DNA 

 

Fenol-chloroform 1:1, fenol ekvilibrován 0,1 M Tris pH 8,0 

10 M NH4Ac + HAc 385,4 g NH4Ac, 30 ml CH3COOH (HAc), doplnit do 500 ml H2O 

Oplachovací 80% ethanol 160 ml 96% ethanolu, 40 ml vody, 2 ml 1 M Tris pH 7,5, 

0,4 ml 5 M NaCl 

SDS-NaOH 1% SDS, 0,2 M NaOH, voda 

BSA bovinní sérový albumin 

0,5xTE 10 mM Tris-Cl, 0,5 mM EDTA, pH 8,0 

TE + LiCl 50 µM LiCl v 0,5xTE 

TE + RNáza 50 µg Rnázy A v 1 ml 0,5xTE 

TEG 25 mM Tris, 10 mM EDTA, 50 mM glukóza, pH 8,3 

10x BFB 500 µl glycerolu, 200 µl 0,5M EDTA, 50 µl 1M Tris pH 8, 250 µl H2O,  

1% bromfenolová modř 

1x TBE (elektroforetický pufr) 89 mM Tris, 89 mM H3BO3, 2 mM EDTA, pH 8,3 

1% agarózový gel 0,6 g agarózy v 60 ml TBE + 0,5 µg/ml ethidium bromid 

Enzymy Při práci s rekombinantní DNA byly použity enzymy zakoupené u firem New 

England Biolabs, Fermentas, Promega, Boehringer Mannheim a Finnzymes. 

Použity byly pufry doporučené pro konkrétní enzymy výrobci. 

 

 

4.1.2. Práce s proteiny 

 

5x vzorkový pufr  60mM  Tris-HCl ph 6,8, 25% glycerol, 2% SDS, 14,4 mM 

2-merkaptoethanol, 0,1% BFB      

pufr pro SDS-PAGE 25 mM Tris, 192 mM glycin, 0,1% SDS; pH 8,3 

přenášecí pufr 20 mM Tris, 153,6 mM glycin, 20% methanol; pH 8,3 
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TBST 10 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl, 2,0% Tween 20 

Coomassie Blue (roztok) 10% kyselina octová, 50% methanol, 0,1% Coomassie Blue, 

voda 

odbarvovací roztok 10% methanol, 10% kyselina octová, voda 

Ponceau (roztok)  0,5% Ponceau, 1% kyselina octová, voda 

Roztok 1 ECL (chemiluminiscence): 1 ml Tris-HCl pH 8,5, 100 µl 250 mM luminol 

(rozpuštěný  v DMSO), 44 µl kyselina p-kumarová 90 mM, doplnit do 10 ml 

redest. vodou  

Roztok 2 ECL (chemiluminiscence): 1 ml Tris-HCl pH 8,5, 6 µl 30% peroxidu 

vodíku, doplnit do 10 ml redest.vodou 

separační gel 9-2% akrylamid (+ N,N´-methylenbisakrylamid), 375 mM Tris pH 8,8, 

0,1% SDS, 0,05% persulfát amonný, 0,07% TEMED 

(N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin) 

zaostřovací gel 5% akrylamid (+ N,N´- methylenbisakrylamid), 125 mM Tris pH 6,8, 

0,1% SDS, 0,075% persulfát amnonný, 0,1% TEMED 

 

 

4.1.3. Práce s bakteriálními  buňkami 

 

Escherichia coli TG1- {F’traD36 lacIq ∆(lacZ) M15 proA+B+/supE ∆(hsdM-mcrB) 

5(rk
-mk

- mcrB-) thi ∆(lac-proAB)}. Vlastnosti kmene v sobě spojují výhody 

rychlého růstu, snadné izolace DNA a vysoké transformační účinnosti. Zakoupeno 

u firmy Promega. 

Escherichia coli Sure – {e14-(mcrA-) ∆(mcrCB–hsdSMR– mrr) 171 endA1 supE44 

thi-1 gyrA96 relA1 lac recB recJ sbcC umuC ::Tn5 (Kanr) uvrC [F´ pro AB 

lacIqZ∆M15 Tn10 (Tetr)]}. Kmen je vhodný pro klonování eukaryotické DNA. 

Má sníženou samovolnou reparaci alternativních struktur DNA (Z-DNA, 

vlásenkové struktury), častých u eukaryot. Zakoupeno u firmy Promega. 

IPTG Isopropyl β-D-1-thiogalaktopyranosid 

X-gal 5-brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galaktopyranosid 
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Kompletní bohatá půda  

1% trypton, 1% kvasničný extrakt, 0,5% hydrolyzát kaseinu (casamino acids), 

0,5% glukóza, 84 mM Na2HPO4, 16 mM NaH2PO4, 10 mM KCl, 5 mM MgCl2  

LB medium 1% trypton, 1% kvasničný extrakt, 1% NaCl 

LB agar 1,5% agar v LB 

 

4.1.4. Práce s tkáňovými kulturami 

 

Veškeré použité eukaryotické buňky byly získány z  kuřat (Gallus gallus) hejna 

Brown Leghorn C/E gs- (Hlozanek  a Sovova 1968). Použité chemikálie byly 

zakoupeny u firem Sigma, Boehringer a PAA, plast pro kultivaci tkáňových kultur 

u firem Falcon, Corning, Nunc a TPP. 

DMEM „Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium“ 

FBS fetální bovinní sérum Mycoplex 

ChS kuřecí sérum 

PBS 150 mM NaCl, 1,5 mM KH2PO4, 2,7 mM Na2HPO4, pH 7,4 

1x Trypsin + EDTA 0,5g trypsin, 0,2 g EDTA, 0,9% NaCl na 100 ml roztoku (Sigma) 

Médium pro kultivaci embryonálních kuřecích fibroblastů  

„Dulbecco´s modified Eagle´s medium“ (DMEM) 1000 mg/l glukózy, 

4+1% sérum (4% FBS, 1% ChS) nebo 8+2% sérum (8% FBS, 2% ChS), 

2 mM glutamin, 100 U/ml penicilin,  0,1 mg/ml streptomycin. 

Médium pro kultivaci buněk kostní dřeně 

DMEM 4500 mg/l glukózy, 8+2% sérum (8% FBS, 2% ChS), 2 mM glutamin, 

100 U/ml penicilin,  0,1 mg/ml streptomycin, roztoky A a B (Bartunek et al. 

1997) 

 

4.2. Plazmidy  

 

pUC 19 - Obsahuje ColE1 replikační počátek v pozici 1032-1912, f1 počátek replikace 

pocházející z vláknitého fága f1 (6-462), lacZ gen (816-938),  polylinker 

doplněný z obou stran T3 a T7 promotorem (657-759) a gen pro ampicilinovou 

rezistenci (1975-2832) (Biolabs). 



                      
 

 - 30 -  
 

 

pBS (pBluescript SK) - je odvozený od pUC 19, varianta SK  má polylinker v takové 

orientaci, že transkripce lacZ probíhá ve směru  od SacI ke KpnI štěpicímu místu. 

Obě místa jsou obsažena v polylinkeru (Stratagene).  

pBS EB xl c-myb – je odvozený od pBS, varianta EB xl c-myb obsahuje c-myb 

Xenopus laevis vložený přes restrikční místa EcoRI a BamHI. 

pKX v-Myb – vznikl vložením v-myb do vektoru pUC 19. Použitá restrikční místa KpnI 

a XbaI se vyskytují jak v polylinkeru vektoru, tak ve v-myb - KpnI v intronu před 

vlastní kódující sekvencí v-myb a XbaI na konci kódující oblasti (Marta 

Dvořáková).   

pAT MAV1- obsahuje MAV-1 provirus (Pecenka et al. 1988) 

pNeo v-myb -  retrovirový vektor s regulačními sekvencemi (LTR) z MAV-1 (Lipsick 

et al. 1986) 

 

4.3. Izolace DNA  

 

4.3.1. Izolace DNA alkalickou metodou – analytická 

 

Bakteriální kultura (TG1 nebo E. coli SURE) byla zaočkována do kompletní 

bohaté půdy a 8-12h pěstována na třepačce při 37°C. Podle hustoty narostlé bakteriální 

kultury bylo odebíráno 0,5 až 1 ml buněčné suspenze do 1,5 ml zkumavky Eppendorf. 

Po krátké centrifugaci (20 vteřin, 17000g) byla slita živná půda a bakteriální buňky byly 

resuspendovány v 50 µl TEG. Po kapkách na vortexu bylo přidáno 100 µl roztoku 

SDS-NaOH, a po 2-3 minutách 150 µl 10 M NH4Ac + HAc, protřepáno, po dalších 

2 minutách bylo přidáno 300 µl fenolu-chloroformu, intenzivní protřepání 3x 10 vteřin 

a centrifugace (RT, 17000 g, 3 minuty). Supernatant byl odebrán do nové zkumavky, 

dobře promíchán s 0,6 objemu isopropanolu a ponechán 10 minut při RT. Suspenze 

centrifugována (4°C, 17000 g, 3 minuty). Sediment byl opláchnut 0,5 ml 80% 

ethanolem, centrifugace (4°C, 17000 g, 5 minut). Ethanol byl odsát a pelet usušen. 

Usušený sediment byl rozpuštěn v 15 µl roztoku TE + RNáza, důkladně resuspendován 

a 30 minut inkubován v 37°C.  
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4.3.2. Izolace DNA alkalickou metodou – preparativní 

 

45 – 50 ml bakteriální kultury pěstované v kompletní bohaté půdě přes noc 

na třepačce při 37°C bylo centrifugováno v chlazené centrifuze (4°C, 1100g, 15 minut). 

Po dobu práce byl materiál udržován na ledu. Sediment byl resuspendován v 5 ml TEG, 

bylo přidáno 10 ml roztoku SDS-NaOH, opatrně promícháno, 5 minut při 0°C, během 

této doby opatrné promíchání otočením zkumavky. Po přidání 7,5 ml ledového KAc + 

HAc a 5 minutách při 0°C opět centrifugace (4°C, 1100g, 15 minut). Supernatant byl 

slit do nové zkumavky, přidáno 0,6 objemu isopropanolu, 10 minut při RT, centrifugace 

(4°C, 1100g, 15 minut). Pelet byl suspendován v 0,7 ml 80% ethanolu, přenesen do 

1,5 ml zkumavky, vypláchnut ještě 0,5 ml 80% ethanolu, centrifugován (RT, 17000g, 

3 minuty), zbaven  ethanolu, usušen a suspendován v 350 µl 0,5xTE. Poté bylo přidáno 

100 µl 10 M LiCl, 10 minut při 0°C, centrifugace (RT, 17000g, 3 minuty). Supernatant 

byl odebrán do nové zkumavky, doplněn na 600 µl 0,5xTE, bylo přidáno 600 µl 

fenol-chloroformu, 10 vteřin intenzivně protřepáno, centrifugace (RT, 17000g, 

5 minut). Vodná fáze byla odebrána do nové zkumavky a doplněna o 0,6 objemu 

isopropanolem, 10 minut při 0°C, centrifugace (RT, 17000g, 5 minut), opláchnutí 

0,5 ml 80% ethanolu, usušení. Pelet byl rozpuštěn v 200 µl TE + RNáza a inkubován 

30-45 minut ve 37°C. Po inkubaci doplněno o160 µl 0,5xTE, 40 µl 5M neutrálního 

octanu sodného a 400 µl fenol-chloroformu, 10 vteřin intenzivní protřepání, 

centrifugace (RT, 17000g, 3 minuty). K vodné fázi byl přidán 1 ml 96% ethanolu, 

promícháno, 10 minut RT, centrifugace (RT, 17000g, 5 minut). Pelet byl dvakrát 

opláchnut 0,5 ml 80% ethanolu, usušen a rozpuštěn ve 100 µl 0,5xTE. 

 

 

4.4. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami  

 

Restrikční směs byla pro analytické účely připravována v celkovém objemu 

10µl, bylo-li třeba více štěpeného produktu pro preparativní účely byla směs 

připravována v objemu úměrném množství štěpené DNA. Pufry a teplota štěpení byly 

voleny podle podmínek doporučených výrobci. Do reakce byl přidán BSA ve výsledné 

koncentraci 0,1 mg/ml,  spermidin ve výsledné koncentraci 1 mM a 1 µl 10x 

koncentrovaného pufru (při přípravě reakční směsi o objemu 10 µl) vhodného pro daný 
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enzym. Enzym byl použit v množství 2 U na 1 µg DNA. Restrikční směs byla 

do výsledného objemu doplněna vodou. Analytické štěpení probíhalo minimálně 

1 hodinu, preparativní až 3 hodiny.   

 

 

4.5. Elektroforéza v agarózovém gelu 

 

Pro elektroforézu byl obvykle používán 1% horizontální gel, který byl připraven 

krátkým povařením 600 mg agarózy v 60 ml pufru TBE. V závislosti na velikosti 

fragmentu bylo možné hustotu gelu upravit. Nanášené vzorky byly smíchány 

s desetinou objemu 1x BFB. Elektroforéza probíhala při RT pod napětím  5 V/cm. 

 

 

4.6. Extrakce DNA z agarózového gelu 

 

Skalpelem byl vyříznut co nejmenší řízek agarózového gelu, který obsahoval 

požadovaný fragment DNA elektroforeticky oddělený od ostatní DNA ve vzorku. Řízek 

byl přenesen do centrifugační mikrozkumavky, bylo k němu přidáno 400 µl fenolu, 

mechanicky byl rozdrcen zatavenou špičkou, protahováním špičkou byla vytvořena 

jemná suspenze. Vzorek byl po dobu minimálně 20 minut zmrežen při -70°C. 

Po rozmražení bylo  přidáno 350 µl 0,5xTE + LiCl, intenzivní promíchání, centrifugace 

(RT, 17000 g, 2 minuty). Byla odebrána vodná fáze, pokud jí bylo méně, byla doplněna 

na 400 µl. K vodné fázi bylo přidáno 100 µl 10 mM LiCl a jeden objem (500 µl) 

fenol-chloroformu, intenzivní protřepání, centrifugace (RT, 17000 g, 2 minuty). Znovu 

byla odebrána vodná fáze, přidáno 2 µg glykogenu a 1 ml 96% EtOH. Směs byla 

promíchána opatrně otočením mikrozkumavky a 10 – 15 min ponechána při RT. Poté 

centrifugace (4°C, 17000 g, 10 minut). Sediment byl dvakrát opláchnut 700 – 1000 µl 

80% EtOH, usušen a rozpuštěn v 6 µl 0,5xTE. Byl odebrán 1 µl pro elektroforetické 

ověření. 
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4.7. Ligace 

 

Ligační směs byla připravována v celkovém objemu 10µl. Do reakce byl přidán 

BSA ve výsledné koncentraci 0,1 mg/ml,  spermidin ve výsledné koncentraci 1 mM,  

1 µl 10x koncentrovaného ligačního pufru a 2 U T4 DNA ligázy. Ligační směs byla do  

výsledného objemu doplněna vodou. Ligace probíhala obvykle přes noc v 15°C.   

 

 

4.8. Transformace bakterií 

 

3-5 µl ligační směsi obsahující ligovanou DNA bylo smícháno s 50-100 µl 

rozmražené suspenze transformačně kompetentních TG1 nebo SURE bakteriálních 

buněk. Směs byla 5 minut inkubována na ledu, potom 1 minutu v 42°C. Po ochlazení 

na ledu byly buňky sterilní skleněnou „hokejkou“  rozetřeny na LB agarovou plotnu 

v Petriho misce o průměru 10 cm s ampicilinem (100 µg/ml). Podle použitého kmene 

byly buňky inkubovány 8-16 hodin při 37°C (TG1, Sure). 

Selekce pomocí X-Gal 

X-Gal je komerční substrát pro bakteriální β-galaktosidázu, která se uplatňuje 

při utilizaci laktózy. Tento enzym je kódován genem lacZ. IPTG je induktor aktivity 

β-galaktosidázy, navázáním IPTG na represor genu lacZ dochází k inhibici tohoto 

represoru. Během štěpení X-Gal β-galaktosidázou vzniká 5,5´-dibromo-4,4´-dichloro-

indigo, nerozpustný modrý meziprodukt umožňující selekci vizualizací bakteriálních 

kolonií s funkčním lacZ. Pro selekci pomocí X-Gal byla před rozetřením 

transformovaných bakterií agarová plotna s ampicilinem potřena směsí 15µl IPTG 

(100 mM ) a 35 µl X-Gal (20 mg/ml). Plotny byly inkubovány 8-14 hodin podle druhu 

bakterií ve 37°C. Vnášené plazmidy byly konstruovány tak, aby požadovaný gen, je-li 

vložen správně, přerušoval sekvenci lacZ. Požadované kolonie byly proto bílé.  
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4.9. Izolace RNA 

  

107 buněk bylo rychle rozpuštěno v 1 ml Trizolu (TRIzol® Reagent od firmy Invitrogen) 

a 5 minut ponecháno při RT. Poté bylo přidáno 200 µl chloroformu, dobře promícháno 

(vortex 2x 15 sekund), 5 minut  při RT, centrifugace (4°C, 10 minut, 17000g). 

K odebrané vodné fázi bylo přidáno 60% objemu isopropanolu, promícháno, 30 minut 

ponecháno při RT, centrifugace (4°C, 17000g, 15 minut). Sediment byl opláchnut 

70% ethanolem, usušen a rozpuštěn ve vodě. Koncentrace získané RNA byla zjištěna 

fotospektrometricky a  její kvalita ověřena na agarózové elektroforéze. Po dobu práce 

bylo dbáno na to, aby vzorek nebyl kontaminován RNázou (např. použití rukavic, 

použití plastu určeného pro práci s RNA). 

 

 

4.10. Syntéza cDNA  

 

cDNA byla syntetizována z celkové RNA metodou reverzní transkripce.  

Složení reakční směsi pro syntézu  cDNA: 

 1 µg RNA, doplněno vodou do 6,5 µl 

 0,4 µl 25 µM oligo 5´-(dT)25V (přičemž V znamená A nebo C nebo G) 

Denaturace 5 minut, 72°C. Prudce ochlazeno na 0°C. Přidáno: 

 2 µl 5x revertázový pufr (Promega) 

0,5 µl 10 mM dATP+dCTP+dTTP+dGTP 

 0,3 µl RNAsin 

 0,5 µl MoMULV revertázy 200 U/1 µl (Promega) 

Reakce probíhala po dobu 70 minut při 42°C. Ke každému vzorku bylo přidáno 30 µl 

ledové vody, zamraženo. 
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4.11. PCR 
 

Pomocí polymerázové řetězové reakce byly amplifikovány variabilní úseky 

myšího (Mus musculus) a žabího (Xenopus laevis) genu c-myb. Jako primery byly 

použity oligonukleotidy, které umožňovaly klonovat amplifikované framenty přes 

restrikční místa pro SalI a EcoRI. V případě myšího fragmentu restrikční místo pro SalI 

do sekvence vnášely.  

 

Použité oligonukleotidy: 

Mus musculus 

MSmmA 5′-CCG GAC GGA CTG ATA ATG CTA TCA AG-3′ 

MSmmB 5′-CTG TCG ACA TCA GGA GCA ACT CCA G-3′  

Xenopus laevis 

MSxlA 5′-TTG AAG AAC TGA TAA TGC AAT CAA AAA CC-3′ 

MSxlB 5′-CTG TCG ACA TAA GAA GCA GCT CTA ATT CC-3′ 

 

Reakční směs obsahovala: 

DNA polymeráza v koncentraci 1U/50 µl („Phusion™ High-Fidelity DNA 

Polymerase“ od firmy Finnzymes nebo „Taq GO DNA Polymerase“ od firmy 

Promega), vhodný pufr v koncentraci doporučené výrobcem, primery A a B každý ve 

výsledné koncentraci 400 nM (MsmmA a MsmmB pro amplifikaci myšího fragmentu, 

MsxlA a MsxlB pro amplifikaci žabího fragmentu), „dNTPs“ ve výsledné koncentraci 

200 µM, templátová DNA: pro amplifikaci myšího fragmentu byl použit 1 ng plazmidu 

pGEM 4Z c-myb (Bies a Wolff 1997); templátovou DNA při reakci s Phusion 

High-Fidelity DNA polymerázou byla žabí cDNA (1 µl z cDNA preparace). Reakce 

měly objem 15 µl. 

 

Pro reakce byl na termocykléru PTC – 2000 Peltier Thermal Cycler (firma 

MJ Research) použit tento program: 

 

Pro Taq GO DNA polymerázu: 

Počáteční denaturace 95º.…2 min, 14 cyklů   95º....15 s (denaturace), 68º.....35 s 

(hybridizace), 72º.....2 min (polymerace), závěrečná polymerace 72º.....3 min.     
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Pro Phusion High-Fidelity DNA polymerázu: 

Počáteční denaturace  98º….30 s, 30 cyklů 98º....10 s (denaturace), 

68º....5 s (hybridizace), 72º....3 min (polymerace), závěrečná polymerace 

72º....2 min.     

 

 

4.12. Sekvenace DNA 

 

Sekvence variabilního úseku DNA žabího c-myb bez alternativního exonu 9A  

i s alternativním exonem a posléze  DNA samotného exonu 9A byla stanovena 

Sangerovou metodou. Princip procesu spočívá v zařazování fluorescenčně značených 

dideoxynukleotidů v průběhu amplifikace DNA. Sekvenační reakce byla provedena 

pomocí komerční diagnostické soupravy „Big Dye™“ (Applied Biosystems) dle 

protokolu doporučeného výrobcem. Pro čtení a analýzu vzorků byl použit kapilární 

sekvenační přístroj  „ABI PRISM 310 genetic analyzer“ firmy Perkin Elmer. Reakční 

směs pro sekvenaci variabilního úseku c-myb zaklonovaného ve vektoru pUC 19 

obsahovala přibližně 1 µg DNA , 0,3 µl sekvenačního primeru 17-mer („forward“) nebo 

24-mer („reverse“) pUC 19 (New England Biolabs) o koncentraci 25 µM. Byla 

doplněna 2 µl BIG Dye PREMIX a vodou do celkového objemu 15 µl. Reakční směs 

pro sekvenaci alternativního exonu 9A měla obdobné složení obsahovala však jiné 

primery. 

 
Primery pro sekvenaci exonu 9A 
Xlcm9AF 5-GCT TCT TAT GTC AAC AGA GAA TG-3 

Xlcm9AR 5-GTG TGA TGC AAT AGT TTT AGA GG-3 

 

Xlcm9AF2 5-GGG CTA GCG GTC CTT CTT CAT GGG TTG-3 

Xlcm9AR2 5-CCG GAT CCT CAC TGG GAG GGA GAG AAG-3 

 

Termocyklér byl nastaven na tento program: 

Počáteční denaturace 96º...…1 min 30 s, 25 cyklů 96º.....5 s (denaturace),           

58º.....5 s (hybridizace), 60º.....3 min (polymerace), závěrečná polymerace 

60º.....3 min. 
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Před vlastní sekvenací byly vzorky upraveny tímto způsobem: byly naředěny 

80 µl vody, bylo přidáno 10 µl 5M NaAc, 0,4 µl glykogenu (5 µg/µl) a 250 µl 

96% ethanolu. Po 5 minutách při RT centrifugace (4°C, 17000 g, 15 minut). Pelet byl 

opláchnut ve 250 µl  80% ethanolu a usušen. Nakonec byl rozpuštěn ve 20 µl 

formamidu a sekvenován. Data byla analyzována pomocí počítačového programu 

ABI PRISM 310 collection firmy Perkin Elmer. 

Všechny sekvence byly porovnány se sekvencemi v databázi „National Center 

for Biotechnology Information“ (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

4.13. Kultivace kuřecích embryonálních fibroblastů 

 

Ve sterilním prostředí laminárního boxu bylo preparováno desetidenní kuřecí 

embryo kmene Brown Leghorn, byla odstraněna hlava, křídla, dolní končetiny 

a vnitřnosti. Zbylá tkáň byla omyta PBS a mechanicky desintegrována pomocí nůžek 

a pinzety a několik minut ponechána v přebytku roztoku 1x Trypsin + EDTA ve 37°C. 

Suspenze byla přefiltrována přes nylonové sítko s póry o průměru 70 µm. Přefiltrované 

buňky byly centrifugovány (RT, 200 g, 4 minuty), poté resuspendovány v médiu 

DMEM s 4% FBS a 1% ChS. Buňky byly spočítány v Bürkerově počítací komůrce 

a vysévány přibližně v počtu 0,5x106  do 5 ml média na P60 plastovou misku 

s adhezivní úpravou nebo v počtu 1 až 2x106 na P100 misku do 10 ml média. Buňky 

byly kultivovány v atmosféře s 5% CO2 ve 37°C. Po několika hodinách bylo vyměněno 

médium, čímž byly odstraněny nepřichycené buňky. Pasážování probíhalo přibližně 

1x za dva až tři dny, vždy když byla vsrtva buněk na misce konfluentní. Z buněk bylo 

odsáto medium a povrch byl omyt sterilním PBS. K  buňkám bylo přidáno 1,5 ml 1x 

Trypsin + EDTA a misky byly inkubovány 1-5 minut při 37oC. Poté byly uvolněné 

buňky naředěny médiem a centrifugovány (RT, 200 g, 4 minuty). Buňky byly 

resuspendovány v médiu a vysety  na misku v koncentraci zhruba odpovídající 

koncentraci při vysévání.  
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4.14. Stabilní transfekce fibroblastů    
 

Buňky použité pro vytvoření stabilních transfektantů prošly pouze jednou pasáží 

a byly předem (méně než 24 hodin před transfekcí, aby se již nestihly rozdělit) vysety 

v množství 0,5x106  buněk na P60 kultivační misku nebo 0,75x106 buněk na P100 

kultivační misku. DNA pro transfekci byla do buněk přenesena pomocí lipofectaminu 

(Lipofectamine TM 2000 Reagent, firma Invitrogen), postupem vypracovaným 

M. Dvořákovou. Před nanesením směsi s lipofectaminem na buňky, bylo vyměněno 

médium za bezsérové, neboť sérum omezuje účinek lipofectaminu. Retrovirový genom 

(nesoucí rekombinantní geny v-myb) je replikačně defektní. Proto musela být 

transfekční směs doplněna o 0,5 µg genomu pomocného viru (helpervirus) MAV1 

ve vektoru pAT. Po pěti hodinách bylo k médiu přidáno sérum, tak aby bylo 

ve výsledné koncentraci 5% (nebo 10%). Další den, kdy už byly buňky přisedlé, bylo 

médium vyměněno za běžné kultivační médium pro CEF s 5% (nebo 10%) sérem 

a antibiotiky. Dva dny po transfekci začala selekce antibiotikem Geneticin G418 

Sulphate (Gibco) ve výsledné koncentraci 0,5 mg/ml. Buňky, u nichž nedošlo 

k integraci retrovirového genomu a jeho následné expresi, hromadně odumřely během 

dalších 10 – 14 dnů. Odumírání buněk bylo souběžně porovnáváno s pozitivní (buňky 

transfekované retrovirem obsahujícím v-myb wt) a negativní kontrolou (buňky 

transfekované směsí bez retrovirové DNA). Selektované buňky byly dále kultivovány 

a poté zamraženy při –70°C nebo využity jako zdroj viru pro infekci buněk kostní 

dřeně, popřípadě sklizeny pro určení množství proteinů metodou „Western“ analýzy.  

 

4.15. Kokultivace s kostní dření 

 

Stabilně transferované, virus produkující buňky byly vysazeny na misky P60 

v hustotě asi 5-5,5x105. Druhý den byl přidán mitomycin v koncentraci 10 µl/ml média. 

Po 1,5-2 hodinách působení byl mitomycin třikrát opláchnut z buněk médiem se zhruba 

dvacetiminutovými intervaly. Bylo použito médium pro kultivaci buněk kostní dřeně.  
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Získání buněk z kostní dřeně: 

Kostní dřeň z kostí nožek pětidenních kuřat byla vypláchnuta médiem za pomoci 

injekční stříkačky. Získané buňky byly centrifugovány (200g, 4 minuty), 

resuspendovány v médiu, podvrstveny 2 ml Ficolu a znovu centrifugovány (400 g, 10 

minut). Cílové bílé krevní buňky byly po rozvrstvení odsáty, spočítány (přístroj CASY, 

firma Schärfe Systém) a o známé koncentraci resuspendovány v médiu. Bylo 

vysazováno přibližně 4x106 buněk na 1 ml média. 

Médium bylo vyměňováno ve tří až čtyřdenních intervalech. Buňky byly vždy před 

centrifugací (200g, 4 minuty) spočítány a po té resuspendovány v médiu 

v koncentraci 2 až 3 miliony buněk/ml média. Podle údajů nashromážděných během 

kultivace byly vypočítány růstové křivky transformovaných buněk. Během kultivace 

byl sbírán virus, který byl po té použit k infekci kuřat. 

 

4.16. Příprava buněčných lyzátů 

 

Buňky narostlé v dostatečné hustotě byly zbaveny média a opláchnuty PBS. 

Pokud se jednalo o přisedlou kulturu byly mechanicky odděleny od povrchu a v PBS 

přeneseny do zkumavky, centrifugovány (RT, 200 g, 4 minuty) a zbaveny PBS. Byl 

přidán 1x vzorkový pufr v takovém množství, aby lyzát obsahoval přibližně 1x106 

buněk ve 30 µl vzorkového pufru. Lyzát byl protažen špičkou, pět minut inkubován při 

95°C, znovu protažen špičkou a poté zamražen na –20°C nebo rovnou použit pro určení 

množství proteinů pomocí SDS-PAGE a „Western“ analýzou. Byl-li vzorek při 

nanášení na gel příliš hustý, byl ještě 2x naředěn 1x vzorkovým pufrem. 

 

4.17. Proteinová elektroforéza za denaturujících podmínek SDS-PAGE 

 

Analýza proteinových vzorků byla prováděna elektroforézou za denaturujících 

podmínek SDS-PAGE. Tato metoda umožňuje dělit proteiny podle jejich molekulové 

hmotnosti. Proteinové vzorky byly naneseny na polyakrylamidový gel. 

Polyakrylamidový gel sestává z části zaostřovací (5% gel) a z rozdělovací (10% gel). 

Použita byla aparatura Mighty Small II SE 250 firmy Hoefer Scientific Instruments. 
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Gely měly rozměry 80x70 mm. Postup přípravy vzorků je  uveden v kapitole Příprava 

buněčných lyzátů. Elektroforéza probíhala při konstantním napětí 100V při RT. 

Barvení Coomassie Blue 
Barvení Coomassie Blue se používá k vizualizaci celkového množství proteinů 

na polyakrylamidovém gelu po SDS-PAGE. Gel byl inkubován v roztoku Coomassie 

Blue přibližně 20 minut na kývačce, dokud nebyl sytě tmavě modrý. Poté byl odmýván 

v odbarvovacím roztoku několikrát po 5 minutách, až byly na gelu zřetelné proužky  

rozdělených proteinů. 

 

4.18. „Western“ analýza 

 

„Western“ analýza se využívá pro přenos proteinů na nitrocelulózovou 

membránu a jejich následnou identifikaci za použití detekce protilátkami. Na gel po 

SDS-PAGE byla položena nitrocelulózová membrána (membrána Hybond, firma 

Amersham Biosciences), byl vložen do „sendviče“ z filtračních papírů 3MM Whatman 

a  proložek mezi umělohmotné destičky, byly odstraněny vzduchové bubliny a byl 

vložen do blotovací nádrže (mokrý blotter). Elektroforetický přenos proteinů 

z polyakrylamidového gelu na nitrocelulózovou membránu probíhal při RT na přístroji 

Gel Destainer GD-4  firmy Pharmacia v přenášecím pufru  při 200 mA přes noc. 

Po ukončení přenosu bílkovin z gelu byla vazebná místa na membráně blokována 

1-2 hodiny v 5% mléce, poté byla membrána inkubována 45 minut v primární protilátce 

ředěné v PBST, 2x 5 minut promývána v TBST, inkubována 45 minut v sekundární 

protilátce s kovalentně vázanou peroxidázou a 5x 5 minut promývána. Takto připravená 

membrána byla použita pro ECL detekci. 

Barvení Ponceau 

Pro kontrolu přenosu proteinů na membránu se používá vizualizace barvením 

Ponceau. Membrána byla po vyndání z blotteru barvena přibližně 5 minut v roztoku 

Ponceau, poté byla barva postupně odmývána destilovanou vodou až do úplného 

odbarvení. Proužky rozdělených proteinů jsou zřetelné jen krátkodobě během 

odmývání.  
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4.19. Chemiluminiscence  

 

Detekce specifických bílkovin na membráně pomocí chemiluminiscence využívá 

křenovou peroxidázu navázanou na sekundární protilátku, jejímž substrátem jsou 

cyklické diacylhydrazidy (luminol). V přítomnosti peroxidu vodíku dochází k oxidaci 

luminolu, který v excitovaném stavu uvolňuje chemiluminiscenční záření. To je pak 

možné zachytit na rentgenový film.  

Membrána byla po ukončené reakci se sekundární protilátkou a promytí 

1 minutu inkubována v čerstvě připravené směsi roztoku 1 a 2, krátce osušena 

filtračním papírem, překryta průhlednou folií (potravinářská folie) a exponována na 

RTG film po vhodnou dobu v závislosti na intenzitě záření. Exponovaný film byl 

vyvolán. 

 

4.20. Histologické barvení buněčných nátěrů 

 
Buňky  rozetřené na podložním skle byly fixovány a obarveny ponořením skel 

postupně do roztoků uvedených v tabulce: 

 

 Čas Roztok 

4 minuty methanol 

2 minuty benzidinový roztok 

90 sekund peroxidový roztok 

30 sekund opláchnutí vodou 

4 minuty Diff. quick RED (barvicí roztok 1) 

40 sekund Diff. quick BLUE (barvicí roztok 2) 

20 sekund opláchnutí vodou 

 

Po vyschnutí byla skla fixována v Entellanu a překryta krycím sklem. Takto 

vyrobené preparáty jsou trvalé. Po obarvení jsou buněčná jádra fialovomodrá, 

cytoplazma modrá a granula, obsažená v cytoplazmě granulocytů, tmavě modrá. Buňky 

s vysokým obsahem hemoglobinu jsou hnědožluté, což je způsobeno reakcí benzidinu a 

β-globinu v přítomnosti H2O2. 
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4.21. Imunofluorescence 
 

  Buňky byly vysety v hustotě zhruba 15000 buněk/1 cm2 povrchu 

kultivační misky. Druhý den bylo médium 3x důkladně opláchnuto PBS a buňky byly 

fixovány 15 minut v 3% paraformaldehydu a opláchnuty 3x v PBS s 0,5% BSA. Pak byl 

přidán roztok  2% BSA na 30 minut pro blokování nespecifických vazeb. 

K permealizaci buněčných membrán byl použit 0,5% TX100 v 0,5% BSA v PBS. 

Permeabilizace fibroblastů probíhala 15 minut. TX100 byl 3x odmyt 0,5% BSA v PBS. 

Potom byly buňky blokovány v 2% BSA v PBS 1 hodinu. Pro zmenšení povrchu a tím i 

množství spotřebované protilátky byl použit  Pap-Pen (Immunotech, a Beckman Coulter 

Company), jímž je možno ohraničit oblast barvených buněk tak, aby se tekutina 

neroztékala. Primární protilátka, polyklonální králičí anti-Myb (Karafiat et al. 2005), 

byla ponechána na buňkách 1 hodinu, poté byla 3x odmyta 0,5% BSA v PBS. 

V sekundární protilátce -kozí anti-králičí protilátka konjugovaná s Cy3 (Jackson), byly 

buňky inkubovány 1 hodinu ve tmě, aby nedocházelo k rozkladu navázaného Cy3. 

Potom byly 5x promyty v 0,5% BSA v PBS, do posledního promytí bylo přidáno DAPI 

(4´,6-diamidino-2-fenylindol dihydrochlorid) do konečné koncentrace 0,1 μg/1 ml. 

DAPI se váže na DNA, je jím tedy možno vizualizovat buněčná jádra, produkuje modré 

fluorescenční záření. Po promytí byl na preparát kápnut montovací roztok (10% Moviol 

v PBS) a přiloženo krycí sklíčko. Fluorescence byla vybuzena a pozorována pomocí 

filtrů pro Cy3 a DAPI na mikroskopu LEICA DMIRB. Obrázky byly sejmuty digitální 

kamerou DFC480 Leica a uloženy pomocí softwaru od firmy Leica.        

 

4.22. Použitý software 
 

Pro analýzu dat ze sekvenátoru byl použit software ABI PRISM 310 collection 

od firmy Perkin Elmer a program Chromas od firmy Technelysium. 

Pro analýzu sekvencí DNA a proteinových sekvencí byl používán program 

Vector NTI od firmy Invitrogen. 

Fluorescenční fotografie a fotografie buněčných kultur a nátěrů byly pořízeny 

kamerou DFC480 a uloženy pomocí sofware IM500 od firmy Leica. 

 Další použité programy byly Microsoft Office firmy Microsoft a balíček 

programů firmy Adobe. 
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5. VÝSLEDKY 

 

 

5.1. Molekulární klonování 
 

Tato diplomová práce se zabývá studiem variabilního úseku onkoproteinu 

v-Myb. Tento úsek se vyskytuje mezi DBD a TA onkoproteinu v-Myb, je výrazně méně 

konzervovaný mezi živočišnými druhy než ostatní známé domény v-Myb a nebyl zatím 

studovaný. Odlišnost aa sekvencí c-Myb u různých živočišných druhů je znázorněna na 

obr.4.  

 

 
Obrázek 4: Sekvence c-Myb různých živočišných druhů. 
Srovnání podobnosti aminokyselinové sekvence c-Myb člověka, myši, kuřete a žáby, rozdílné 
aa zvýrazněny barevně. Člověk – 1.řádek, myš – 2.řádek, rozdíly zvárazněny žlutě, kuře – 
3.řádek, rozdíly zvýrazněny červeně, žába – 4.řádek, rozdíly zvýrazněny zeleně. Obrázek dobře 
znázorňuje evoluční konzervovanost některých oblastí proteinu. 

 

 

Mutace genu v-myb byly provedeny na úplné kodující sekvenci v-myb vložené 

v polylinkeru vektoru pUC19 mezi místy KpnI a XbaI (klon pKX v-myb - obr.5). 

V polylinkeru pUC19 byla předem poškozena restrikční místa EcoRI, SalI a PstI. Tak 
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mohly být snadno provedeny jak delece fragmentů PstI-PstI a NaeI-NaeI, tak 

i nahrazení kuřecí sekvence ohraničené restrikčními místy EcoRI a SalI (jedná se o úsek 

mezi aminokyselinami N (120) a M (238), tzn. úsek dlouhý 118 aa (354 bp) obsahující 

celou variabilní oblast a část konzervované TA) sekvencí myší nebo žabí.  

 

 
Obrázek 5: 
Schéma klonu pKX v-myb, který byl použit pro přípravu specifických mutant variabilní oblasti 
(šedý obdélník označený Var) v-myb, ležící mezi DNA vazebnou (DBD) a transaktivační (TA) 
doménou. Pozice iniciačního (ATG) a terminačního (TAG) kodónu znázorněna šipkou. Šipky 
udávají také orientační polohu restrikčních míst využitých pro konstrukci delecí (PstI, NaeI) 
a pro výměnu sekvencí –„swaps“ (EcoRI, SalI). Restrikční místa KpnI a XbaI byla použita pro 
vložení mutantních alel v-myb do retrovirového vektoru pNeo v-myb.  
 

 

5.1.1. Tvorba delečních mutant 
 

Prvním úkolem této diplomové práce bylo připravit deleční mutanty variabilní 

oblasti. Jednalo se o deleční mutanty v-myb ∆PstI a v-myb ∆NaeI (obr.6), které obsahují 

poměrně rozsáhlé delece v oblasti variabilního úseku onkogenu v-myb. Mutanta 

v-myb ∆PstI obsahuje deleci mezi dvěma restrikčními místy pro endonukleázu PstI, 

zahrnuje úsek 49 aa mezi A (163) a A (211). Mutanta v-myb ∆NaeI obsahuje deleci  

mezi dvěma restrikčními místy pro endonukleázu NaeI, zahrnuje úsek 30 aa mezi 

G (141) a A (170). Žádná z těchto delecí nemění čtecí rámec v-myb. 
 

 

NSTMRRKVEQEGYPQESSKAGPPSATTGFQKSSHLMAF
AHNPPAGPLPGAGQAPLGSDYPYYHIAEPQNVPGQIPYP 
VALHINIINVPQPAAAAIQRHYNDEDPEKEKRIKELELLLM 

Obrázek 6: Aminokyselinová sekvence oblasti variabilního úseku a části TA.  
Tento úsek byl použit pro vytvoření chimerických mutant. Delece byly vytvořeny také v tomto 
úseku, jsou vyznačeny barevně -  ∆PstI (červené písmo) a ∆NaeI (zelené zvýraznění). 
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Deleční mutanty byly obsaženy v molekulárních klonech pKX v-myb ∆PstI 

a pKX v-myb ∆NaeI. Získané mutantní sekvence byly vloženy do retrovirového vektoru 

pNeo v-myb. Vektor pNeo v-myb neposkytuje replikačně kompetentní virus, a proto, 

je-li požadována produkce viru, musí být kotransfekován s genomem pomocného 

(helper) viru. Výsledkem klonování byly vektory pNeo v-myb  ∆PstI  

a pNeo v-myb ∆NaeI (obr.7).  

 

 

5.1.2. Příprava sekvenčních záměn – „swaps“ 
 

 Dalším úkolem bylo vytvořit chimerické mutanty (tzv. „swaps“), ve kterých je 

sekvence kódující variabilní úsek vyměněna za úseky DNA jiných živočišných druhů. 

Jednalo se konkrétně o aminokyselinovou sekvenci N (120) až M (238), která byla 

zaměněna za odpovídající myší („swap“ v-myb/c-myb Mus musculus) a žabí („swap“ 

v-myb/c-myb Xenopus laevis).  

Požadované sekvence myší a žabí byly napřed amplifikovány pomocí PCR, a to 

z vektoru pGEM 4Z c-myb (obsahující celou kodující sekvenci myšího c-myb) a z  pBS 

EB Xl c-myb (obsahující fragment žabího c-myb mezi restrikčními místy EcoRI 

a BamHI , tedy mezi 3´- koncem DBD a stop kodónem). Amplifikace byla provedena 

pomocí primerů uvedených v následujícím odstavci. Primery byly vytvořeny tak, aby 

bylo možné amplifikovaný produkt štěpit EcoRI a SalI. Restrikční místa pro EcoRI jsou 

obsažena ve v-myb i v c-myb myši a žáby, zatímco místo SalI (GTCGAC) se v myší 

sekvenci v jedné bázi liší (GTCAAC). Pomocí primeru bylo tedy do myší sekvence 

místo pro SalI vneseno pomocí bodové mutace A->G (v sekvenci primeru označena 

šedě). Žabí úsek je oproti myšímu a kuřecímu o 8 aa kratší (viz obr.4). 

Pro amplifikaci myšího fragmentu a žabí cDNA byly použity tyto primery:  

 

Mus musculus 

MSmmA 5′-CCG GAC GGA CTG ATA ATG CTA TCA AG-3′ 

MSmmB 5′-CTG TCG ACA TCA GGA GCA ACT CCA G-3′  

Xenopus laevis 

MSxlA 5′-TTG AAG AAC TGA TAA TGC AAT CAA AAA CC-3′ 

MSxlB 5′-CTG TCG ACA TAA GAA GCA GCT CTA ATT CC-3′ 
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 Amplifikované fragmenty DNA byly rozděleny na agarózovém gelu, 

odpovídající produkty vyříznuty a extrahovány z gelu. Poté byly štěpeny EcoRI a SalI. 

Tyto inzerty byly ligovány do vektoru pKX v-myb a nahradily v kuřecí sekvenci 

fragment EcoRI-SalI. Takto připravené chimérní alely v-myb byly pomocí restrikčních 

míst KpnI a XbaI vloženy do retrovirového vektoru. Výsledkem tohoto klonování byly 

produkty nazvané pNeo v-myb mm N 120 M 238 a pNeo v-myb xl N 120 M 230 

(obr.7). Správnost sekvencí byla ověřena restrikčním štěpením a sekvenováním. 

 

 
 
Obrázek 7: Elektroforetické ověření klonování.  
Agarózový gel 1%; vpravo číselně vyznačen žebříček markeru v počtu bází; štěpeno KpnI a 
XbaI. ∆Pst = pNeo v-myb  ∆PstI, ∆Nae = pNeo v-myb ∆NaeI, mm = pNeo v-myb mm N 120 M 
238, xl = pNeo v-myb xl N 120 M 230), wt = pNeo v-myb wt.  
 
 

5.2. Transfekce CEF  
 

 Všechny čtyři klony (pro zjednodušení dále v textu nazývány pouze pst, nae, xl 

a mm) byly použity k transfekování CEF. Jako helper virus k replikačně 

nekompetentnímu vektoru pNeo byl použit pAT MAV1. Pomocí G418 byly 

selektovány stabilní transfektanty. Část buněk byla sklizena k ověření exprese proteinu 

v-Myb „Western“ analýzou a část byla použita k transfekci buněk kostní dřeně.  

V porovnání s negativní kontrolou CEF transfekovanou pNeo0 bez v-myb byly 

buňky syntetizující v-Myb mírně menší a protáhlejšího tvaru. Přítomnost v-Myb 

proteinů byla stanovena pomocí „Western“ analýzy.     



                      
 

 - 47 -  
 

 

 5.3. Transformace buněk kostní dřeně 

 

 

 Transfekce buněk kostní dřeně byla provedena pomocí kokultivace se stabilně 

transfekovanými CEF. U všech klonů postupně došlo k transformaci. V průběhu 

kultivace byly pozorovány a zaznamenávány transformační, růstové a proliferační 

vlastnosti mutantních klonů v-myb na buňkách transfekované kuřecí kostní dřeně. Pokus 

byl proveden opakovaně a dva ze získaných výsledků jsou uvedeny. 

 V prvním z pokusů monoblasty transformované mm a xl (jejich růstové křivky 

jsou na obr. 8 proliferovaly po 20. dnu kultivace výrazně lépe než pst a nae (růstové 

křivky neuvedeny). Ve všech případech se však v kulturách na konci kultivace 

vyskytovaly převážně transformované monoblasty. Buňky byly kultivovány v DMEM 

s 8% FCS a 5% ChS. Buňky byly kultivovány 26 dní, během kultivace byl odebírán 

virus, který byl použit pro infekci in vivo.  

 

 

Kultivace buněk kostní dřeně
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Obrázek 8: Růstové křivky xl a mm v průběhu transformace mutantním v-Myb.  
Kultivace buněk kostní dřeně probíhala v DMEM s 8% FCS a 5% ChS; pozitivní kontrola pNeo 
v-myb wt.  
 
 

 

Předpoklad, že delece vnesené do buněk mají výrazný vliv na jejich zhoršené 

přežívání, byl vyvrácen následným opakováním kokultivace, při níž se podařilo 

vypěstovat jednotné přežívající kultury transformovaných monoblastů u všech klonů. 

Výsledek jednoho z těchto pokusů je uveden na obr. 9. Kultury byly pěstovány 
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v DMEM s 8% FCS a 7% ChS, ChS bylo ve 20. dnu kultivace zvýšeno na 10%. První 

transformované buňky se objevily kolem desátého dne kultivace. Kultivace probíhala 

27 dní, potom byly buňky sklizeny na nátěry a pro stanovení přítomnosti v-Myb pomocí 

„Western“ analýzy.    
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Obrázek 9: Růstové křivky kultur buněk kostní dřeně v průběhu transformace. Buňky byly 
transfekovány xl, mm, pst i nae; pozitivní kontrola wt. Při této kultivaci se podařilo vypěstovat 
jednotné kultury transformovaných nezralých myeloidních buněk; kultivováno v DMEM s 8% 
FCS a 7% ChS, ChS bylo během kultivace zvýšeno na 10%. 
 

 

Nejdříve se transformované buňky objevovaly u wt, který byl použit jako 

pozitivní kontrola. Transformované buňky měly charakter monoblastů a tvořily 

v kultuře velké shluky (obr.10; E). Z klonů nejlépe proliferovaly buňky transformované 

mm a také tvořily poměrně velké shluky (obr.10; D). Buňky transformované xl a nae 

proliferovaly pomaleji a tvořily menší shluky nebo se vyskytovaly jednotlivě (obr.10; 

C, B). Nejpozději se transformované buňky objevily u pst (obr.10; A) a dlouho 

přežívaly v kultuře v malém množství, před koncem kultivace však začaly lépe 

proliferovat a i v tomto případě bylo vypěstováno dostatečné množství materiálu 

na další pokusy.    
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Obrázek 10: Obrázky pořízené během kultivace buněk kostní dřeně transfekovaných A – pst, 
B - nae, C – xl, D – mm, E – wt; ve všech kulturách již v této fázi byly pozorovatelné 
transformované monoblasty. 
 

 

 

  Před ukončením kultivace byly odebrány transformované buňky na nátěry 

barvené hematoxylin-eosinem (obr.11). Všechny čtyři kultury odvozené od xl, mm, pst 

a nae i pozitivní kontrola wt směrovaly buňky do stádia monocytů, které přerostly 

ostatní diferenciované buňky bílé krevní linie v kultuře. Buňky transformované pst byly 

nejméně životaschopné, na nátěrech je vidět výrazná vakuolarizace buněk, přesto však 

byly schopné vyvinout přežívající kulturu.   
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Obrázek 11: Buněčné nátěry transformovaných buněk. Transformované buňky byly získány 
transformací buněk kostní dřeně mutantami pst, nae, xl a mm. Pozitivní kontrola 
transformována wt.  Barveno hematoxylin-eosinem. 
A – pst, B – nae, C – xl, D – mm, E – wt. 
 

 

5.4. Leukemogeneze in vivo 
 V průběhu kultivace mm a xl byl sbírán virus, jímž byla infikovana jednodenní 

kuřata. Pro pokusy in vivo byly použity pouze viry mm a xl, neboť tyto varianty v-myb 

(na rozdíl od delečních mutant) kódují prakticky nepoškozené proteiny, u nichž byla 

pouze pozměněna případná funkce variabilního úseku. U kuřat se leukémie vyvinula 

(obr.12); na nátěrech buněk z periferní krve 21.den po infekci lze mezi pravidelnými 

oválnými jadernými erythroblasty pozorovat nezralé transformované monoblasty 

nepravidelného tvaru s velkým kulatým jádrem vyplavené do periferní krve z kostní 

dřeně. Z toho plyne, že provedené záměny nepoškozují leukemogenitu onkoproteinu. 
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Obrázek 12: Leukemické buňky in vivo. 
Nátěry z periferní krve kuřat v 21. dnu po infekci virovými konstrukty s vytvořenými chimerickými 
„swaps“; u všech infikovaných kuřat se leukémie vyvinula; A - infikováno wt, B - infikováno xl, 
C - infikováno mm. Mezi erytroblasty jsou pozorovatelné monoblasty vypavené do periferní krve 
z kostní dřeně, v každém obrázku je jeden z nich označen šipkou. 
 

 

5.5. Imunofluorescence 
  

Protein v-Myb je za normálních podmínek lokalizován v jádře. Aby bylo možno 

ověřit, zda delece nebo „swaps“ mají vliv na lokalizaci proteinu, byla provedena 

imunofluorescence (obr.13-18).  

Jako  materiál pro imunofluorescenci byly použity CEF stabilně transfekované 

jednotlivými klony (obr.15-18), jako negativní kontrola CEF transfekované prázdným 

vektorem pNeo 0 (obr.13) a jako pozitivní kontrola CEF stabilně transfekované pNeo 

v-myb wt (obr.14).  

Pro vizualizaci proteinu byly použity primární králičí polyklonální protilátka 

proti v-Myb a sekundární anti-králičí protilátka konjugovaná s fluorescenční barvou 

Cy3 (horní a dolní levé panely následujících obrázků). Pro kontrolu lokalizace byla 

jádra vizualizována barvením DAPI (horní a dolní pravé panely). Buňky jsou zvětšené 

230x (horní panely) a 720x (dolní panely). Z výsledků lze usuzovat, že variabilní úsek 

má zřejmě funkci v transportu v-Myb neboť delece pst má za následek téměř 

rovnoměrné rozptýlení proteinu v jádře i cytoplazmě a podobný, i když méně výrazný 

efekt je pozorovatelný i v případě xl, kde byla provedena záměna původní kuřecí 

sekvence za poměrně odlišnou žabí.  
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Obrázek 13: Negativní kontrola (stabilní transfektanty CEF transfekované prázdným vektorem 
pNeo 0). Pro vizualizaci byly použity primární polyklonální králičí protilátka proti v-Myb a 
sekundární anti-králičí protilátka konjugovaná s fluorescenční barvou Cy3 (panely vlevo). Jádra 
byla vizualizována barvením DAPI (panely vpravo). Buňky jsou zvětšené 230x (horní panely) a 
720x (dolní panely). 
 

 
Obrázek 14: Pozitivní kontrola (stabilní transfektanty CEF transfekované pNeo v-myb wt). Pro 
vizualizaci byly použity primární polyklonální králičí protilátka proti v-Myb a sekundární anti-
králičí protilátka konjugovaná s fluorescenční barvou Cy3 (panely vlevo). Jádra byla 
vizualizována barvením DAPI (panely vpravo). Buňky jsou zvětšené 230x (horní panely) a 720x 
(dolní panely). 
 



                      
 

 - 53 -  
 

 

 
Obrázek 15: Stabilní transfektanty CEF transfekované pNeo v-myb xl N 120 M 230. Pro 
vizualizaci byly použity primární polyklonální králičí protilátka proti v-Myb a sekundární anti-
králičí protilátka konjugovaná s fluorescenční barvou Cy3 (panely vlevo). Jádra byla 
vizualizována barvením DAPI (panely vpravo). Buňky jsou zvětšené 230x (horní panely) a 720x 
(dolní panely). 
 

 
Obrázek 16: Stabilní transfektanty CEF transfekované pNeo v-myb mm N 120 M 238. Pro 
vizualizaci byly použity primární polyklonální králičí protilátka proti v-Myb a sekundární anti-
králičí protilátka konjugovaná s fluorescenční barvou Cy3 (panely vlevo). Jádra byla 
vizualizována barvením DAPI (panely vpravo). Buňky jsou zvětšené 230x (horní panely) a 720x 
(dolní panely). 
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Obrázek 17: Stabilní transfektanty CEF transfekované pNeo v-myb ∆PstI. Pro vizualizaci byly 
použity primární polyklonální králičí protilátka proti v-Myb a sekundární anti-králičí protilátka 
konjugovaná s fluorescenční barvou Cy3 (panely vlevo). Jádra byla vizualizována barvením 
DAPI (panely vpravo). Buňky jsou zvětšené 230x (horní panely) a 720x (dolní panely). 
 

 
Obrázek 18: Stabilní transfektanty CEF transfekované pNeo v-myb ∆NaeI. Pro vizualizaci byly 
použity primární polyklonální králičí protilátka proti v-Myb a sekundární anti-králičí protilátka 
konjugovaná s fluorescenční barvou Cy3 (panely vlevo). Jádra byla vizualizována barvením 
DAPI (panely vpravo). Buňky jsou zvětšené 230x (horní panely) a 720x (dolní panely).  
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5.6. Alternativní exon 9A 
 

  

 V průběhu práce na „swap“ v-myb/c-myb Xenopus laevis byly při PCR žabího 

c-myb stejnými primery amplifikovány DNA o dvou různých délkách (obr.19). 

 

 

 
 
Obrázek 19: Dvě délky produktů PCR po amplifikaci c-myb Xenopus laevis. Elektroforéza 
v 1% agarózovém gelu. Templátová DNA pBS EB xl c-myb, primery MsxlA, MsxlB.  
 

 

 

 Tyto DNA byly sekvenovány a porovnány se sekvencemi v NCBI „National 

Center for Biotechnology Information“ (www.ncbi.nlm.nih.gov). Pro sekvenaci byly 

navrženy primery Xlcm9AF, Xlcm9AR a Xlcm9AF2, Xlcm9AR2.  

 Sekvenace ukázala za prvé, že žabí cDNA obsahuje směs dvou přibližně 

v 10 % odlišných DNA (obr.20). Pouze jedna z těchto DNA byla zatím publikována. 

Publikovaná sekvence Xenopus od EcoRI: NSTMRRKEE je pravděpodobně chybná 

v jedné bázi, která mění smysl kodónu aminokysleiny. Při analýze sekvenované DNA 

software jednoznačně zařadil do sekvence nukleotid měnící kyselinu glutamovou na 

valin: NSTMRRKVE. 
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N-koncové sekvence (sekvence aminokyselin od restrikčního místa pro EcoRI)  
 
řádek1 –totožný s publikovanou sekvencí 
řádek2 –rozdílný 
 
EcoRI 
NSTMRRKVEQEGYLQNSSKTNQHTIVTNFPKSNHLMTFTHTRASAEHSQASTSSFPYYHIAEHQNASYPVALRVNIVNVPQLATAPVQRHYNDEDPE
NSTMRRKVEQEGYLQESSKNNQTSIATNFPKNNHLMAFTHIPASAQHSQASTSSFPYYHIAEHQNASYPVALHVNIVNVPQQATTPIQRHYNDEDPE
 
             SAlI 
KEKRIKELELLLMSTENEINQKQELLNHTASYTTCHSTTIGGNPRLHGQSTPDSCLGDPHHSTPSPQVDHSCLPEESASPARYFGVNLLIQMKNLAE
KEKRIKELELLLMSTENEINQKQALLNHAASYPTWHNTTISGNPRLHGQSTPDLCLGDPHHSTPSPPVDHSCLPEESASSARGFGVNLLIQMKNLPE
 
                           
YSETQLIDSFLNTSTQHENLEMEHQSLTSTPICASQKNTITTSLLRDHALRLQKENHLLRTPAIKRSILNSTPRTPTPFKNALAAQEFKHGPLKLLH
YSETQLIDSFLNTSTQHENLEIEHASLTSTPVCASQKTTFTTSLLRDHTPRLQKENHLLRTPAIKRSILDSTPRTPTPFKNALAAQEFKHGPLKLLH
 
 
HTPLHLAE 
HTPLHLAE 
 
Stejnou aminokyselinu v dané pozici obsahuje: 
 – myší sekvence 
 – kuřecí sekvence 
 - myší i kuřecí 
 - ani v jedné     
Obrázek 20: Srovnání odlišných sekvencí žabího c-Myb.  
Aminokyselinové sekvence z obou lišících se DNA získaných sekvenací genu pro c-Myb 
Xenopus laevis. Znázorněné sekvence neobsahují alternativní exon. Odlišné aa jsou vyznačeny 
barevně, různé barvy značí případnou shodu v dané pozici s aa u jiného druhu. 
  

  

 Za druhé bylo zjištěno, že se jedná o c-myb (1330 bp) a c-myb 9A (1681 bp), 

delší fragment obsahuje alternativně sestřižený exon 9A. Protein c-Myb se běžně 

vyskytuje v buňce v určitém poměru v obou formách s exonem i bez exonu. Tyto 

poměry se liší jak u různých živočišných druhů, tak v jednotlivých tkáních jednoho 

živočicha (obr.21). 
 

 
Obrázek 21. Přítomnost alternativně sestřihované c-myb mRNA v embryu žáby a kuřete. 
Amplifikované fragmenty c-myb cDNA (od konce DBD ke stop kodónu) z žáby (14 denní pulec) 
a kuřecího embrya (6 denní). Šipkami je označena oblast odpovídající c-myb 9A. Elektroforéza 
v 1% agarózovém gelu. 
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 Alternativní exon 9A se vkládá do sekvence c-Myb mezi S (402) a F (403) 

a přerušuje tak LZ (obr.22; viz také obr.3 - kuřecí c-Myb).  

 

 
Kuřecí exon 
IDNVKNLLEFAETLQLIDSDPSSWGDLSSFEFFEDTDILAGKATSGTAVQLQHGGASACRPP
GLPISNLSKTMSSQSPPGSPKSLSASQGSVAPWVLRKRRGHASPLASGPSSTLGLADGSSST
SKHSPVKSLPFSPSQFLNTSSNHENLNLDNPALTSTPVCGHKMSVTTPFH 
 
Žabí exon 
Okolí souhlasí s publikovanou sekvencí 
LLIQMKNLPEYSETQLIDSGPSSWVEHKHYEINEQDDSSPKSTPSGQTSESEDGSGSLCSPM
LVPDTDLSERMMCQGAPSSLNSAEGTLSPKIILHKKRGRLSYLVSEERGLFNLADISSSTLN
TPYQKSAFSPSQFLNTS 
 
Okolí se liší od publikované sekvence 
LLIQMKNLPEYSETQLIDSAPSSCVEHNSFEINEQDDSSPSSTPSGQTSESEDGSGSLCSPR
LVPDIDLSESMMCQGSPSSINSAEGTLSPKIILHKKRGRLSYLVSEERGLFSLADIGSSTLN
TPYQRLAFSPSQFLNTS 
  
 
Obrázek 22: Aminokyselinové sekvence alternativního exonu 9A. Kuřecí exon je podbarven 
červeně, žabí růžově. Rozdíly v aa ve dvou lišících se sekvencích žabího exonu jsou vyznačeny 
modrým a zeleným podbarvením. 

 

 

Žabí exon 9A je 117 aa dlouhý (zatímco kuřecí 120 aa) a je vůči kuřecímu 

poměrně málo konzervovaný. 

Alternativní sestřih byl popsán jako důležitý regulační mechanizmus, proto lze 

předpokládat, že i alternativní exon 9A se podílí na regulaci buněčných dějů.  
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6. DISKUZE 

  

Variabilní úsek nebyl dosud studován ani u retrovirového onkoproteinu v-Myb, 

ani u jeho buněčného protějšku c-Myb. Malá sekvenční konzervovanost tohoto úseku 

dovoluje vytvořit dvě hypotézy. Za prvé pořadí aa variabilního úseku nemá valný 

význam pro celkovou funkčnost  proteinu a jeho úlohou je pouze spojovat dvě 

konzervované domény (DBD a TA), za druhé variabilní úsek interaguje s druhově 

specifickými proteiny a malá míra jeho konzervovanosti tedy vychází z nutnosti 

přizpůsobit interakční povrchy těmto proteinům, které se mohou u různých živočišných 

druhů značně lišit.     

Úkolem této diplomové práce bylo získat alespoň částečný vhled do vlastností 

a funkcí tohoto variabilního úseku. Jako nástroj pro bližší poznání této problematiky 

byly vytvořeny výše popsané delece (pst a nae) a „swaps“ (xl a mm) (kapitola 5.1.)  

Podle účinnosti s jakou vytvořené klony transformovaly buňky kostní dřeně lze 

usuzovat, že variabilní úsek nemá velký vliv na transformační schopnost v-Myb. 

Účinnost transformace nebyla ani v jednom případě vyšší než u pozitivní kontroly (jíž 

byl pNeo v-myb wt), byla však zachována u všech mutant v-myb přes rozsáhlé změny 

vytvořené v jejich DNA. 

Na proliferaci transformovaných monoblastů má vliv množství kuřecího séra 

v médiu. Buňky s vyšším sérem v médiu proliferovaly lépe. Pravděpodobně jsou za to 

zodpovědné růstové faktory obsažené v séru (Vladimír Čermák, ústní sdělení). 

 Jako první se transformované buňky objevily u kultury transfekované nae, 

poprvé byly pozorovány 10. den kultivace, během dalších dvou dnů byly pozorovatelné 

transformované buňky i u wt, xl a mm. Nejhůře transformovala delece pst, první 

transformované buňky byly v tomto případě pozorovány ze všech klonů nejpozději v 

16. dnu kultivace a dlouho přežívaly v malém množství, posléze však také vytvořily 

jednotnou kulturu monoblastů. Transformované buňky pst byly silně vakuolizované, 

což zřejmě svědčí o tom, že deletovaný onkoprotein nedokáže dát buňkám rozsáhlou 

nezávislost na růstových faktorech tak, jako divoký onkoprotein. Přesto však je schopen 

buňky transformovat. Tento fakt je poměrně překvapující, neboť delece pst je značně 

rozsáhlá (49 aa), zachování transformační vlastnosti se u ní spíše nepředpokládalo. 

 Kultura infikovaná variantou xl se zpočátku jevila jako dobře rostoucí, 

transformované buňky se objevily stejně rychle jako s divokým v-myb. Postupně však 
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proliferovaly hůře a hůře a ke konci kultivace byla jejich kultura co do množství buněk 

srovnatelná s pst. 

Buňky transformované mm a nae proliferovaly lépe než ostatní klony. 

Pravděpodobně proto, že změny v DNA oproti wt jsou relativně menší než u xl a pst. 

Delece nae (30 aa) je kratší než v případě pst (49 aa) a má tedy zřejmě menší dopad na 

funkci genového produktu pozměněného v-myb. Aminokyselinová sekvence myšího 

variabilního úseku c-Myb je kuřecímu značně podobnější než žabí sekvence, vliv 

„swap“ v-myb/c-myb Mus musculus na transformaci cílových buněk je tedy podle 

očekávání menší než vliv „swap“ v-myb/c-myb Xenopus laevis.       

Přes výše diskutované rozdíly v transformaci nelze variabilnímu úseku proteinu 

v-Myb přisuzovat velkou důležitost pro transformační schopnost proteinu. 

  

Výsledky imunofluorescence vedly k hypotéze o úloze variabilního úsek v-Myb 

ve vnitrobuněčném transportu onkoproteinu. Jako materiál pro imunofluorescenci byly 

použity stabilně transfekované CEF. Vzhledem k tomu, že cílem experimentu bylo 

vizualizovat lokalizaci proteinu, který se ve své přirozené formě vyskytuje v jádře, 

nebyly v tomto případě transformované monoblasty vhodným materiálem. Morfologie 

těchto buněk s nepravidelným úzkým proužkem cytoplazmy kolem velkého kulatého 

jádra neumožňuje jednoznačně určit hranici mezi jádrem a cytoplazmou a lokalizaci 

bílkoviny v těchto strukturách. Na druhé straně přisedlé fibroblasty dávají velmi dobrou 

možnost odlišení buněčných kompartmentů. Přítomnost v-myb variant sice poněkud 

ovlivnila morfologii CEF (buňky byly menší a protáhlejší než buňky nesoucí kontrolní 

vektor pNeo 0), ale to nepřekáželo stanovení subcelulární lokalizace variant 

onkoproteinu. 

Slabá reakce anti Myb protilátky s jádry buněk negativní kontroly (pNeo 0) je 

způsobena přítomností endogenního c-Myb. Tento protein je zřejmě přítomen 

i ve strukturách Golgi. Nadexprese v-Myb z retrovirového promotoru poskytuje 

několikanásobně vyšší množství onkoproteinu, který je tak dobře odlišitelný od pozadí 

c-Myb.  

Výsledky ukazují rozdílnou lokalizaci variant onkoproteinu. Nae a mm 

lokalizují jednoznačně v jádře, zatímco xl jen velmi málo a pst téměř vůbec. Podle 

„Western“ analýzy je však hladina exprese u jednotlivých klonů srovnatelná. 

Tyto výsledky dovolují spekulovat o významu variabilního úseku v-Myb v procesu 

transportu proteinu v buňce. Proteinový komplex zprostředkovávající tento přenos může 
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obsahovat proteiny, které interagují s v-Myb buď přímo v jednom či více místech ve 

variabilním úseku anebo je některá část variabilního úseku nepřímo zodpovědná za 

navázání transportního komplexu do jiné části proteinu. Získané údaje podporují spíše 

první případ, že se transportní komplex váže přes variabilní úsek. Transportní komplexy 

obsahují velké množství více či méně konzervovaných proteinů a výše uvedené 

výsledky odpovídají hypotéze, že sekvence variabilního úseku je „vyladěna“ druhově 

specificky pro nasednutí těchto komplexů. Podle intenzity jaderné lokalizace v-Myb u 

jednotlivých klonů lze předpokládat, že delece nae pravděpodobně nezahrnuje žádné 

důležité interakční místo, zatímco delece pst ano, proto v nae v-Myb bez problémů 

lokalizuje v jádře, ale u pst je proces lokalizace narušen. Myší úsek ve „swap“ mm je 

sekvenčně bližší wt než xl a takto pozměněný v-Myb  umožňuje kuřecím proteinům 

transportního komplexu interagovat, zatímco u „swap“ xl je sekvence natolik odlišná, že 

dochází k transportu jen v malé míře. Je tedy možné, že jaderný lokalizační signál v-

Myb, který byl nalezen v evolučně konzervovaných oblastech - v DNAvazebné doméně 

i  v C-konci v-Myb (Ibanez et al. 1988), je rozsáhlejší  a zahrnuje i sekvenční motivy z  

variabilního úseku v-Myb. Totéž může platit i o bílkovině c-Myb. 

 

Během práce s cDNA pulce vyvstal vedlejší úkol, který byl také zahrnut do této 

diplomové práce.  

Produktem PCR amplifikace žabího c-myb byly překvapivě DNA o  dvou 

různých délkách. Bylo vybráno šest amplifikovaných vzorků pocházejících ze stejného 

materiálu, jednalo se o c-myb PCR produkty amplifikované z templátu žabí cDNA 

(obr.19), tyto vzorky byly sekvenovány.  

Sekvenace ukázala, že se jedná o vzorky nejen různých délek, ale i různých 

sekvencí.  

Byly identifikovány dvě sekvence žabího c-Myb lišící se zhruba v 10% 

nukleotidů. Variabilita sekvencí zřejmě vychází z tetraploidie Xenopus laevis. Různé 

DNA vznikly pravděpodobně přepisem z různých alel c-myb. Jen jedna z těchto dvou 

DNA byla zatím publikována.  

Publikovaná sekvence obsahuje odchylku v jednom nukleotidu, který mění 

smysl v aminokyselinové sekvenci čtené od místa pro EcoRI z NSTMRRKEE… 

na NSTMRRKVE…. Vzhledem k jednoznačným datům ze sekvenace byla v této práci 

znázorňována  opravená sekvence NSTMRRKVE… 
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 Jak bylo dále zjištěno, rozdíl v délce DNA je způsoben alternativním sestřihem. 

Poměrná část DNA v sobě nese alternativně sestřižený exon 9A. Tento alternativní exon 

je znám u mnoha živočišných druhů a v mnoha typech tkání, v nichž se vyskytují spolu 

se základní variantou c-Myb v různých poměrech. 9A zachovává čtecí rámec a je vložen 

vždy do stejného místa (viz obr.3 a 22). Přerušuje sekvenci proteinu v oblasti LZ.  

V rámci živočišných druhů není exon 9A výrazně konzervovaný, vyjímku tvoří 

několik konzervovaných počátečních a koncových aa, které jsou kódovány nukleotidy 

tvořícími velmi pravděpodobně sestřihové signály. 

Rozdíly v sekvencích 9A vkládajících se do odlišných sekvencí žabího c-Myb 

jsou zhruba stejně časté jako rozdíly okolních sekvencí (přibližně 10 %), přičemž 

pokaždé jeden typ 9A se vkládá do jedné sekvence a druhý typ 9A do druhé.  

Alternativní sestřih byl popsán v mnoha případech jako významný regulační 

mechanizmus. Alternativní exon 9A ovlivňuje aktivitu proteinu c-Myb (kapitola 3.6.).  

Jedna z možností je, že k ovlinění aktivity proteinu dochází pouhým vyřazením 

jiné funkce způsobeným přerušením sekvence. V případě c-Myb by se nabízela tato 

možnost vzhledem k regulačnímu významu LZ, do něhož se exon vkládá. Druhá 

možnost je, že má exon vlastní regulační schopnost, dosud neznámý interakční motiv 

či specifická regulační místa v sekvenci. Další zkoumání alternativního exonu 9A a jím 

způsobené změny aktivity proteinu c-Myb bude zřejmě značně usnadněno naším 

pozorováním, že v žabím embryu téměř polovina c-myb mRNA je alternativně 

sestřižena a kóduje asi vlastnost, která se u jiných obratlovců využívá jen málo nebo jen 

v určitých buněčných typech.  
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7. SHRNUTÍ  

 

Cílem této diplomové práce bylo zkoumání variabilního úseku onkoproteinu 

v-Myb a jeho významu pro buněčné děje.    

 

Z provedených pokusů lze vyvodit tyto závěry: 

Variabilní úsek se nezdá být důležitým pro transformační schopnost v-Myb. 

 Vytvořené delece ani záměny v DNA variabilního úseku nezrušily transformační 

schopnost onkoproteinu v-Myb. 

Variabilní úsek pravděpodobně hraje roli v jaderné lokalizaci v-Myb. 

Změny v DNA variabilního úseku měly vliv na lokalizaci v-Myb v buňce. 

V závislosti na rozsahu změny v DNA variabilního úseku se snižovala účinnost jaderné 

lokalizace v buňkách. 

 

V rámci této diplomové práce byla identifikovaná dosud neznámá sekvence 

alternativního exonu 9A c-myb Xenopus laevis, která bude v nejbližší době odeslána do 

sekvenční databáze GenBank.   

Dále byl u embrya Xenopus laevis pozorován vysoký podíl alternativně 

sestřižené formy mRNA c-myb 9A. Je pravděpodobné, že tato forma kóduje vlastnost, 

která je málo využívána u dalších obratlovců. Alternativní exon 9A má potenciál stát se 

nástrojem pro další zkoumání buněčných dějů ovlivňovaných c-Myb. 
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