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Abstrakt  

Rakovina prostaty je jedním z nejzávažnějších rakovinných onemocnění na světě, a proto je 

velmi důležitý vývoj vhodných diagnostických a terapeutických postupů. 

Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je v současné době posuzována jako jeden 

z nejzajímavějších markerů rakoviny prostaty díky své tkáňově specifické expresi. Zatímco ve 

zdravé tkáni prostaty se vyskytuje mizivé množství tohoto proteinu, spolu se vznikem nádoru 

se výrazně zvyšuje produkce GCPII v transformovaných buňkách. Množství GCPII 

v rakovinné tkáni dále stoupá spolu se vzrůstající invazivitou nádoru, proto je GCPII vhodný 

marker pro časná i pokročilá metastazující stadia rakoviny prostaty. Současný výzkum se 

zaobírá vývojem látek dostatečně citlivých a specifických pro detekci malého množství GCPII, 

například v počátečních stadiích rakoviny. Deriváty protilátek se ukazují jako molekuly vhodné 

pro tento účel, neboť vykazují vysokou afinitu a specificitu a minimální nežádoucí vedlejší 

účinky. Proteinové inženýrství umožňuje přípravu celé řady protilátkových molekul lišících se 

svou velikostí, vazebnými vlastnostmi, stabilitou a rozpustností a způsobem produkce. Odlišné 

deriváty jsou vyvíjeny pro účely diagnostické a terapeutické a pro zobrazovací techniky, pro 

které jsou vhodné molekuly o střední až malé velikosti. Jedním typem těchto molekul jsou 

varianty jednořetězcového fragmentu scFv. 

Náplní této práce je produkce a charakterizace scFv fragmentů vysokoafinní anti-GCPII 

protilátky 5D3, která byla vyvinuta v naší laboratoři. V průběhu projektu byly zkonstruovány 

expresní vektory několika variant scFv 5D3 umožňující produkci v heterologních expresních 

systémech E. coli, K. lactis a S2 buněk. Produkované scFv fragmenty byly charakterizovány 

metodami ELISA, průtokové cytometrie a mikroskopie. Vazebné vlastnosti fragmentů byly 

porovnány s originální protilátkou 5D3. Výsledkem této práce byl optimalizovaný postup 

produkce vysoce purifikovaných funkčních scFv fragmentů protilátky 5D3, které by mohly být 

využity pro značení GCPII in vivo. 

Klíčová slova: rakovina prostaty, glutamátkarboxypeptidasa II, protilátky, rekombinantní 

protilátkové deriváty, proteinové inženýrství, jednořetězcový fragment scFv, zobrazení in vivo 



 

 

 

Abstract  

Prostate cancer is one of the most common human malignancies and, consequently it is critical 

to develop appropriate diagnostic and therapeutic tools. Glutamate carboxypeptidase II (GCPII) 

is currently being considered one of the most important prostate cancer markers due to its tissue-

specific expression. Whereas in healthy prostatic tissue the expression levels of GCPII are low, 

the transformation into the tumor is associated with the substantial increase of GCPII 

expression, with the highest levels observed in   androgen-independent metastatic tumors. 

GCPII is thus considered a promising marker for early phase as well as advanced metastatic 

stages of prostate cancer. Current research is focused on the development of highly sensitive 

and specific reagents that allow detection of small amounts of GCPII, for example in early 

stages of cancer. Antibody derivatives are promising molecules for this purpose because they 

have high affinity and specificity and minimum negative side effects. Protein engineering is a 

prefered approach for preparation of various antibody molecules that differ in size, binding 

properties, stability, solubility, and production means. Different types of derivatives are being 

developed for medical needs such as in vitro diagnosis, therapy, and in vivo imagingSmall 

molecular weight reagents such as single chain fragment (scFv) or diabodies are favored for in 

vivo imaging.  This diploma thesis describes production and characterization of several variants 

of GCPII-specific scFv fragments. 

This study is aimed at the production and characterization of scFv fragments derived from the 

5D3 monoclonal antibody (mAb) that reveals high affinity and specificity for GCPII. 5D3 mAb 

was developed in our laboratory. Expression vectors encoding several scFv 5D3 variants were 

prepared and expression of scFvs was evaluated in several heterologous expression systems 

including E. coli, K. lactis and insect S2 cells. Purified scFv fragments were characterized in 

detail by ELISA, flow cytometry and immunofluorescence microscopy and their characteristics 

compared to the parent 5D3 mAb. This study thus provided an optimized protocol for 

production of functional, highly purified scFv fragments 5D3 that could be used for in vivo 

imaging of GCPII-positive tissues in the future. 

Key words: prostate cancer, glutamate carboxypeptidase II, antibodies, recombinant antibody 

fragment, single chain scFv fragment, in vivo imaging, diagnostics  



 

 

Seznam zkratek 

Å   angström 

CL   konstantní doména lehkého řetežce 

CT   počítačová tomografie 

Fab fragment vázající antigen  

Fc   krystalizující fragment 

FD6   fluorodeoxyglukosa 

FDA    úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

FOLH1  folátová hydrolasa 

Fv   variabilní fragment protilátky  

GCPII   glutamátkarboxypeptidasa II 

GCPIII   glutamátkarboxypeptidasa III 

CH   konstantní doména těžkého řetežce 

CHO   buněčná linie odvozená z buněk vaječníku čínského křečka 

Ig   imunoglobulin 

MRI   magnetická resonance 

NAALADasa  N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátová peptidasa 

PSMA   pro prostatu specifický membránový antigen 

scFv   jednořetězcový variabilní fragment protilátky 

SDS   dodecyl sulfát sodný 

TEMED  Tetramethylen diamin 

TGFβ   transformující růstový faktor β 

VH   variabilní doména těžkého řetězce 

VL   variabilní doména lehkého řetězce 
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1 ÚVOD  

Rakovina prostaty je zdaleka nejběžnější nedermální nádorové onemocnění u mužů a druhá  

nejčastější příčina úmrtí souvisejících s rakovinou (Siegel, Miller and Jemal, 2016). Nedávno 

zveřejněná komplexní analýza imunohistochemických biomarkerů rakoviny prostaty ukázala, 

že glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je jedním ze čtyř hlavních markerů prognózy recidivity 

rakoviny (Huber et al., 2015). GCPII, označovaná také jako membránový antigen specifický 

pro prostatu (PSMA), je membránově vázaná metalopeptidasa s expresí v nervové tkáni, ve 

střevním epitelu a na epiteliálních buňkách nádoru prostaty. Bylo zjištěno, že hladina exprese 

GCPII se zvyšuje se zvyšujícím se stadiem rakoviny prostaty. 

 GCPII byla dále nalezena v neovaskulatuře různých pevných nádorů, nikoliv však ve 

fyziologicky zdravé vaskulatuře (Chang, O’Keefe, et al., 1999). Díky tkáňově specifickému 

výskytu GCPII mohou molekuly cílené na tento protein sloužit jako terapeutika a všestranné 

diagnostické nástroje pro detekci různých stadií rakoviny prostaty (Barinka et al., 2012; A. Foss 

et al., 2012). V současné době je využíváno několik typů látek, které jsou schopny specificky 

značit GCPII v tkáních. Ligandy s malou molekulovou hmotností tvoří jednu 

z nejvýznamnějších tříd reagencií specifických pro GCPII. Pro biomedicínskou aplikaci, jako 

je například zobrazení in vivo nebo terapie, jsou molekuly inhibitoru spojeny s vhodnou funkční 

skupinou, například s radionuklidem, fluorescenčním barvivem, kontrastním činidlem nebo 

toxinem (Šácha et al., 2016). Malé molekuly jsou výhodné z hlediska vysoké afinity, velmi 

rychlé clearance a snadné syntézy. Na druhou stranu tyto reagencie často vykazují 

nespecifickou vazbu na glutamátkarboxypeptidasu III (GCP3, lidský paralog PSMA s vysokou 

strukturní podobností) (Hlouchova et al., 2009). Vedle malých molekul nabízejí 

makromolekulární činidla, především monoklonální protilátky (mAb), významnou alternativu 

pro zobrazování a terapii nádoru rakoviny prostaty a dalších pevných nádorů (Barinka et al., 

2015; Zhu et al., 2016). 

 Vskutku, několik protilátek, jejich konjugátů a rekombinantních fragmentů je hodnoceno 

v řadě experimentálních a klinických testů. V současnosti jsou J591 a 7E11 (včetně jejich 

konjugátů) jedinými dvěma anti-GCPII protilátkami, které prošly klinickými studiemi. 

7E11 konjugovaná s 111In (ProstaScint) představuje jedinou protilátku schválenou FDA 

institucí pro zobrazení rakoviny prostaty in vivo. ProstaScint rozpoznává intracelulární epitop 

GCPII, a proto primárně značí nekrotické buňky. Díky této vlastnosti není ProstaScint vhodný 

pro barvení živých buněk. Tato omezení se nevyskytují u anti-GCPII protilátky druhé generace 

J591, která rozpoznává extracelulární epitop lidského PSMA. Myší protilátka J591 byla 



7 

popsána a charakterizována v roce 1997 (Liu et al., 1997) a v současné době je posuzována 

jako nejpokročilejší protilátka proti GCPII. Různé konjugáty J591 (nebo její humanizované 

formy) byly připraveny a charakterizovány jako potenciální diagnostické a terapeutické 

nástroje a jsou předmětem pozdních fází klinických studií (Holland et al., 2010).  

Ideálním řešením specifického značení GCPII je detekce pomocí vysoce specifických derivátů 

protilátek. Rekombinantní deriváty mají menší molekulovou hmotnost než celé protilátky, díky 

čemuž jsou pro in vivo diagnostiku nejvhodnější.  

 

Tato práce slouží k seznámení čtenáře s vývojem imunoglobulinových fragmentů nově 

vyvinuté a charakterizované 5D3 protilátky, která vykazuje vysokou specifitu a afinitu vůči 

GCPII. Rekombinantní fragmenty protilátky 5D3 by tedy mohly v budoucnosti sloužit jako 

nástroje pro vysoce citlivou a specifickou detekci markeru GCPII in vivo. 

 

 

 

 

 

 



8 

2  Přehled literatury 

2.1 Funkce protilátek v organismu 

Protilátky jsou hlavní součástí našeho imunitního systému a představují obrovskou zbraň 

organismu proti škodlivým agens. Protilátky představují modulární obranný systém, který je 

schopen identifikovat a zneškodnit cizí objekty v těle, jako například viry a bakterie. Každá 

protilátka je schopna rozeznat svým antigen – vázajícím místem neboli paratopem, specifický 

antigen. Paratop je schopen vázat specifické místo na antigenu, které se nazývá epitop. 

Komplementární povrchy paratopu a epitopu interagují specifickými nekovalentními vazbami. 

Tento mechanismus umožňuje protilátkám označovat mikroby nebo infikované buňky v těle 

tak, aby mohly být rozpoznány a zneškodněny dalšími strukturami imunitního systému (Hay 

and Westwood, 2008). K interakci protilátek s obrovským počtem rozmanitých cizích struktur 

je potřeba veliké množství imunoglobulinových molekul s odlišnou specifitou. Tyto rozmanité 

protilátky jsou v organismu produkovány prostřednictvím somatické rekombinace 

a hypermutagenese mnoha sad variant genů (Rogozin, Solovyov and Kolchanov, 1991). 

2.2 Genové inženýrství protilátek 

Protilátky lze za účelem terapeutického využití modifikovat mnoha technikami proteinového 

inženýrství. Rekombinantní protilátky jsou modifikované imunoglobulinové molekuly, 

imunoglobulinové deriváty a fragmenty. Genetické modifikace rekombinantních protilátek 

poskytují protilátky s přesně požadovanou charakteristikou. Rekombinantní techniky umožňují 

mimo jiné vývoj malých fragmentů imunoglobulinů nebo zvyšování afinity. Rekombinantní 

protilátky lze produkovat s využitím různých expresních systémů. 

2.2.1 Monoklonální protilátky 

Daná monoklonální protilátka je v organismu produkována jedním klonem plazmocytů po 

kontaktu s antigenem.  

V roce 1975 zavedli Köhler a Milstein technologii hybridomu, která umožnila vyrábět 

definovanou specificitu monoklonálních protilátek v konzistentní kvalitě i ve velkých 

množstvích (Köhler and Milstein, 1975). Od té doby bylo upřednostňováno používání 

monoklonálních protilátek, protože mohou být produkovány v neomezených množstvích, 

mohou se vázat na jakýkoliv antigen a jsou jednoduše standardizovány (Klimka et al., 2000). 

Hybridomové buňky, které jsou úspěšně produkovány, mohou sloužit jako výchozí materiál při 
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generování Fab nebo Fv fragmentů v expresních systémech (Feys et al., 1988). Monoklonální 

protilátky se potýkají s několika potížemi, protože jsou téměř výhradně myšího původu, mohou 

po zavedení do lidského tvořit lidské proti-myší protilátky a tím omezují jejich klinické využití 

(Watkins and Ouwehand, 2000). Navíc je technologie produkce monoklonálních protilátek 

velmi pracná a časově náročná. Malí savci, jako jsou myši, neposkytují vždy vysoko-afinitní 

protilátkovou odpověď na konkrétní antigen, potřebný pro vývoj produkce protilátek 

(O’Connor et al., 1997). Tato omezení vedla několik výzkumných skupin ke zkoumání 

možnosti využití fágového displeje k produkci protilátek. 

2.2.2 Rekombinantní protilátkové molekuly 

První studie zabývající se produkcí rekombinantních protilátek v bakteriích poukazovala na 

mnoho omezení systému především kvůli nesprávnému skládání a agregaci polypeptidu v 

bakteriální cytoplazmě (Cabilly et al., 1984). Za účelem překonání těchto problémů zavedla 

skupina prof. Skerry (Skerra and Pluckthun, 1988) jednostupňovou technologii, při níž se pro 

expresní účely používají pouze části molekuly protilátky (Fab nebo Fv fragmenty). Bylo 

představeno několik typů vektorů (např. Phagemid), které umožňují expresi protilátkových 

fragmentů v E. coli a mohou být použity při konstrukci rekombinantních protilátek. Tyto 

vektory zajišťují sekreci protilátek přímo do prostoru periplasmy, kde oxidační prostředí 

přispívá k správné tvorbě disulfidových vazeb mezi protilátkovými doménami (Better et al., 

1988). 

Protilátkové geny mohou být klonovány a exprimovány jako fragmenty v bakteriích (Skerra 

and Pluckthun, 1988), v buňkách savců a kvasinkách (Ho, Nagata and Pastan, 2006), 

v rostlinných buňkách (Galeffi et al., 2006) a také v hmyzích buňkách (Choo et al., 2002). 

Obrovská výhoda rekombinantní technologie je uchování neporušeného vazebného místa pro 

antigen (paratop) a zároveň snížení velikosti molekuly protilátky. Ve srovnání s rodičovskou 

protilátkou mají tyto minimalizované protilátky v klinických testech několik výhod, mimo jiné 

lepší penetraci tkání, rychlejší clearanci z krevního oběhu a nižší retenční časy ve zdravé tkáni 

a také snížení nežádoucí imunogenicity. Kombinace malé molekulové hmotnosti protilátky 

spolu s účinnými systémy mikrobiální produkce umožňuje  produkci homogenního proteinu v 

dostatečném množství pro rutinní diagnostické a terapeutické účely (Dana Jones and Marasco, 

1998). 
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2.2.3 Fágový display 

Fágový display byl původně vyvinut za účelem vytváření protilátkových knihoven a selekce 

protilátek, které jsou schopny vysoce selektivně a s vysokou afinitou vázat specifický antigen. 

Technika je také používána pro identifikaci interakčních proteinových partnerů a identifikaci 

vazby léčiva na protein. Fágový diplay je účinný nástroj pro screening specifických 

proteinových ligandů proti velkému počtu cílových antigenů, včetně peptidů, glykoproteinů, 

glykolipidů, sacharidů a nukleových kyselin (Bradbury et al., 2011). 

Ve fágovém displayi je gen pro daný protein zaklonován do fágového genomu, ve fúzi 

s fágovým genem pro obálkový protein, což následně vede k vystavení proteinu na povrchu 

kapsidu fága (Terstappen et al., 2007; Saxena et al., 2009) 

Konečným cílem techniky fágového displaye je výběr fága, který se může vázat na požadovaný 

cílový antigen s vysokou afinitou. Toho je dosaženo několika koly fágové vazby na antigen, 

promytí, aby se odstranil nevázaný fág, následovaný elucí a získáním specificky vázaných fágů. 

Po každém selekčním kroku se eluované fágy namnoží v hostitelských buňkách E. coli pro 

následující selekční krok (Bazan, Całkosiński and Gamian, 2012). 

Filamentní bakteriofágy používané při technice fágového displaye jsou viry, které patří do 

rodiny Inoviridae. Viriony z této rodiny mají průměr 7 mm, obsahují kruhovou DNA uzavřenou 

v bílkovinné kapsidě a infikují gram-negativní i pozitivní bakterie (Marvin et al., 2014). Tyto 

viry vstupují do hostitelských buněk a podílejí se na replikaci genomu a virionové struktuře. 

Díky malému genomu lze a tímto fágem snadno manipulovat (Stassen et al., 1995). 

2.3 Deriváty protilátek  

Deriváty protilátek jsou rekombinantními technikami vytvořené části protilátek, které jsou 

schopny specificky vázat epitop, ale oproti původní protilátkové molekule mají několik 

vlastností, které jsou pro použití v diagnostice vhodnější. V první řadě mají menší molekulovou 

hmotnost, díky které rychleji prostupují cílovou tkání, jsou z krve rychle vymývány, mají 

krátký retenční čas a jsou rychle vylučovány z organismu. Navíc tyto molekuly vykazují nízkou 

imunogenicitu (Nelson 2010; Weiner a Adams 2000). 

Nejmodernějšími technologiemi bylo vyrobeno velké množství rekombinantních fragmentů 

protilátek (Hudson, 1998), včetně Fab fragmentů (Hust et al., 2007), Fv fragmentů, kde jsou 

variabilní domény vázány dohromady pouze nekovalentními interakcemi (Skerra and 

Pluckthun, 1988) a tzv. jednořetězcových variabilních fragmentů neboli scFv, ve kterých jsou 
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variabilní domény spojeny krátkou flexibilní peptidovou sekvencí, která může obsahovat 

disulfidický můstek (Glockshuber et al., 1990). Alternativně minimalizovaná molekula 

protilátky slouží jako stavební blok pro konstrukci nových rekombinantních proteinů pro různé 

účely. Například dvě molekuly téhož fragmentu protilátky byly úspěšně fúzovány za účelem 

konstrukce bivalentních protilátkových fragmentů (Petrov et al., 2004) nebo multivalentních 

fragmentů (Hudson and Kortt, 1999) a dva fragmenty protilátek s různými specifitami byly 

fúzovány za účelem vytvoření bispecifických protilátek (Plückthun and Pack, 1997). 

 

 

 

 

  

Obr. 1. Příklady současně vyvíjených rekombinantních derivátů protilátek. Obrázek zobrazuje několik 

variant malých a středně velkých protilátkových fragmentů, které se výrazně liší svými vlastnostmi. Do středně 

velkých fragmentů patří Fab fragment, diabodies a dva spojené jednořetězcové fragmenty. Do malých 

fragmentů, které jsou tvořeny pouze variabilními doménami protilátky, lze zařadit jednořetězcové fragmenty 

(scFv), které mohou být spojeny S-S můstkem (scFv spojené S-S), Fv fragment, nanobody nebo samostatné 

variabilní domény (VL, VH). Obrázek vytvořil autor. 
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2.3.1 Fab fragment  

Fab fragmenty jsou tvořeny lehkým a těžkým řetězcem spojenými S-S můstky a hydrofobními 

a polárními interakcemi. Oba řetězce obsahují variabilní doménu a první konstantní doménu. 

Tyto fragmenty mají molekulovou hmotnost pouze 50 kDa a díky tomu lépe pronikají do tkáně 

(Nelson, 2010). Fab fragmenty jsou schopné specifické vazby na antigen a jsou používány 

i v  terapiích, jedním z příkladů je anti-TGFɑ Fab fragment, který vykazuje protinádorovou 

aktivitu a zároveň nízkou imunogenicitu (Chames et al., 2009). Fab fragment lze mimo jiné 

získat štěpením rostlinným enzymem papainem, který rozdělí protilátku v tzv. pantové části, 

což je flexibilní oblast na těžkém řetězci mezi první a druhou konstantní doménou. Druhá část, 

která po tomto štěpění vzniká, se nazývá Fc fragment, který zahrnuje zbytky těžkých řetězců 

spojených disulfidickými můstky (Saeed et al., 2017).  

Obecně je Fab fragment produkovaný v E. coli založen na expresi operonové jednotky, kde 

jsou oba geny pod kontrolou stejného promotoreu. Toto uskupení umožňuje syntézu obou 

řetězců ve stejném množství. Produkce proteinů je směrována do periplasmického prostoru N-

koncovým signálním peptidem, který je odštěpen během translokace řetězců přes vnitřní 

membránu do periplazmy. Oxidační prostředí periplasmy umožňuje řetězcům skládat a 

sestavovat Fab fragment za vzniku S-S můstků. 

2.3.2 Fv fragment 

Fv fragment je nejmenší fragment, který obsahuje celé vazebné místo pro antigen. Ke stabilizaci 

domén přispívá peptidový řetězec, disulfidické můstky nebo tzv. „knob into hole“ mutace, kde 

se na jedné doméně vytvoří strukturní výčnělek a na druhé prohlubeň, které jsou vzájemně 

strukturně komplementární a vedou ke stabilizaci celé molekuly. Fv fragmenty mají obecně 

nižší afinitu vazby než Fab fragmenty (Saeed et al., 2017). 

Stabilita asociovaných Fv fragmentů může být zvýšena také zavedením S-S můstku mezi 

variabilními doménami. Takto upravené fragmenty jsou více rezistentní vůči nevratné 

denaturaci, která může být způsobena teplotou vyšší než 37 °C (Glockshuber et al. 1990). 
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2.3.3 ScFv fragment 

2.3.3.1 Struktura scFv fragmentu 

Jednořetězcové fragmenty protilátek jsou jedny z nejmenších monovalentních jednotek 

schopných vazby na antigen. Jsou tvořeny variabilní doménou lehkého a těžkého řetězce 

protilátky, které jsou spojené peptidovým linkerem. Linker je přibližně 15 aminokyselin dlouhý 

a spojuje C konec jedné variabilní domény s N koncem druhé variabilní domény protilátky 

(Ahmad et al., 2012). Délka peptidového linkeru, použitého pro spojení obou domén je 

rozhodující pro správné prostorové uspořádání polypeptidového řetězce. Bylo zjištěno, 

že peptidový linker musí měřit minimálně 3,5 nm (35 Å), aby negativně neovlivnil uspořádání 

domén  a tvorbu intaktního antigen vázajícího místa (Huston et al., 1991). Kromě délky linkeru 

hraje významnou roli jeho aminokyselinová sekvence. Linker musí mít hydrofilní sekvenci, 

aby se zabránilo interkalaci peptidu uvnitř nebo mezi variabilní domény při sbalování proteinu. 

V dnešní době se nejčastěji používají sekvence obsahující úseky Gly a Ser zbytků, které 

zajišťují flexibilitu a nebo nabité zbytky, jako jsou Glu a Lys, používané pro zvýšení 

rozpustnosti (Bird R et al., 1988; Whitlow et al., 1993).   

Ve struktuře scFv může být pořadí domén VH - linker - VL nebo VL - linker - VH, obě tyto 

varianty byly vytvořeny a jsou funkční (Hu, O’Dwyer and Wall, 2005). Přestože skupina Luo 

et al. dokázala, že exprese scFv systému Pichia pastoris závisí na orientaci domén a je 

upřednostňována orientace VL - linker - VH (Luo et al., 1995), většina scFv je konstruována 

v orientaci VH - linker - VL. 

2.3.3.2 Využití scFv fragmentu 

ScFv jsou využívány v biotechnologiích, proteinovém inženýrství, výzkumu rakoviny 

a biomedicínských výzkumech.  

ScFv fragmenty jsou vhodné pro klinické využití díky své malé velikosti, protože mají nižší 

retenční čas v necílové tkáni a lépe pronikají do tkáně nádoru. Tyto fragmenty mohou být 

produkovány v bakteriích, což je výhodné kvůli nízké ceně a možnosti proteinového inženýrství 

za účelem zvýšení afinity nebo změny specificity. Alternativní využití spočívá v možnosti 

použití při konstrukci imunotoxinů, podávání terapeutických genů nebo přípravě 

protirakovinových intrabody pro terapeutické účely (Saeed et al., 2017). 
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ScFv jsou v diagnostice používány více než intaktní protilátky kvůli jejich menší velikosti 

a menší pravděpodobnosti vzniku protilátkové odpovědi organismu. Tyto vlastnosti dělají ze 

scFv jednoho z nejlepších kandidáů pro lékařské, diagnostické a výzkumné využití. Exprese 

protilátkových fragmentů může probíhat v E. coli a antigen vážící místo zůstává zachováno. 

Nicméně hladiny exprese scFv při použití různých expresních systémů se mohou značně lišit. 

Proto je třeba při každém vývoji nového fragmentu optimalizovat několik faktorů a parametrů, 

aby byla zachována funkce a afinita a bylo dosaženo uspokojivé úrovně exprese každé scFv 

(Ahmad et al., 2012). Další možností využití jednořetězcových fragmentů je  radioimunizace, 

kdy se na fragment naváží radioaktivní značky (Huston et al., 1996) a upravená molekula je 

podána pacientovi. 

2.3.3.3 Produkce ScFv fragmentu 

ScFv byly konstruovány proti různým antigenům zahrnující hapteny (Wang, Lo and Winter, 

2005), bílkoviny (Guo et al., 2003), sacharidy (Sakai et al., 2007), receptory (Galeffi et al., 

2006), rakovinné antigeny (Shadidi and Sioud, 2001) a viry (Hu, O’Dwyer and Wall, 2005). 

Všechny tyto scFv mají velký potenciál pro použití v mnoha medicínských oblastech, jako jsou 

například lékařské terapie nebo diagnostické aplikace. 

ScFv fragmenty byly původně klonovány z různých buněčných typů, např. z hybridomu 

(Chaudhary et al., 1990), ze slezinných buněk imunizovaných myší (Devlin et al., 2000) 

nebo z B lymfocytů člověka (Marks et al., 1991). Za účelem získání scFv fragmentu byla 

mRNA nejprve izolována z hybridomu (nebo také ze sleziny, lymfatických buněk a kostního 

morku), následně reverzní transkripcí byla získána cDNA, která sloužila jako templát pro 

amplifikaci genů protilátek metodou PCR. McCafferty a jeho spolupracovníci později vyvinuli 

nový způsob produkce rekombinantních protilátek. Použili fágové rekombinanty, které 

vystavují protilátku na svém povrchu, společně s novými technikami afinitní selekce 

nazvanými biopanningový krok (McCafferty et al., 1990). Tato práce otevřela možnost in vitro 

selekce scFv z velkých knihoven variabilních domén a obchází tak tradiční hybridomovou 

metodu produkce. 

2.3.3.4 Používané expresní systémy 

ScFv byly úspěšně produkovány v různých expresních systémech, jako jsou bakterie, buňky 

savců a kvasinky (Ho, Nagata and Pastan, 2006), rostliny (Galeffi et al., 2006) a také hmyzí 

buňky (Choo et al., 2002). ScFv mohou být exprimovány jako správně složené a přímo aktivní 
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proteiny nebo jako agregáty, které vyžadují opětovné složení in vitro, aby se staly aktivními. 

V závislosti na expresním systému se mění jejich schopnost se skládat a vytvářet funkční scFv 

proteiny. Existují obecná pravidla, kterými je třeba se při konstrukci vektorů do různých 

expresních systémů řídit, protože různí hostitelé mají při produkci aktivních proteinů scFv 

odlišné výhody a nevýhody  (Verma, Boleti and George, 1998).  

Nejčastěji se pro produkci fragmentů protilátek scFv používá bakteriální expresní systém. 

Tento systém je velmi výhodný kvůli již dobře známé fyziologii, genetice a dostupnosti 

pokročilých genetických nástrojů (Baneyx et. al., 1999), rychlému růstu, velmi vysokým 

výtěžkům, jednoduchému způsobu manipulace,  nízkým nákladům (Knaust and Nordlund, 

2001; Lesley et. al., 2001). Pokrok ve zkoumání  genetiky a biochemie E. coli činí z tohoto 

organismu cenný nástroj pro expresi scFv (Baneyx et. al., 1999). Díky jednoduchému 

a účinnému sbalování (foldingu) a malé velikosti může být scFv exprimován bakteriemi na 

rozdíl od protilátek, které prochází složitým systémem sbalení proteinu a glykosylací (Goulding 

and Perry, 2003).  

Existuje několik různých strategií používaných pro expresi rekombinantních fragmentů 

protilátek v E. coli (Skerra and Pluckthun, 1988;  Barderas et al., 2012). Jedním ze způsobů je 

exprese scFv přímo v cytoplazmě E. coli bez použití signálního peptidu (Buchner and Rudolph, 

1991). Polypeptidy jsou silně exprimovány v redukujícím prostředí bakteriální cytoplazmy 

a tvoří se nerozpustné agregáty nazývané inkluzní tělíska. Z tohoto důvodu musí být inklusní 

tělíska renaturována in vitro, aby bylo dosaženo správného skládání funkčního proteinu 

a vhodného přeskupení disulfidových vazeb (Huston et al., 1995). 

K omezení produkce nerozpustného proteinu se používá signální peptid, který zajišťuje sekreci 

scFv do periplazmatického prostoru. Tento prostor se nachází mezi vnitřní a vnější membránou 

gramnegativních bakterií (Better et al., 1988). Podle Baneyxe (Baneyx et. al., 1999) 

je periplazmatický prostor charakterizován přítomností pomocných proteinů, jako jsou 

chaperony a disulfidové izomerázy, které napomáhají správnému skládání rekombinantních 

proteinů.  

2.3.3.5 Využití scFv fragmentu v lékařské praxi 

Od zavedení hybridomové technologie jsou protilátky a jejich fragmenty díky své specificitě 

využívány pro různé aplikace v medicíně, laboratorní diagnostice a výzkumu. Jednořetězcový 

fragment protilátky (scFv) má zachovanou úplnou schopnost vazby antigenu, a díky své 
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specificitě je využíván pro vývoj terapeutických, diagnostických a zobrazovacích látek 

použitelných zejména při léčbě rakoviny (Jain, Kamal and Batra, 2007). ScFv jsou testovány 

pro vývoj nosičových činidel jako jsou radionuklidy, schopné specificky se vázat k cílovým 

tkáním, které jsou využitelné pro radioimunoimaging a radioimunoterapii (Goldenberg et. al., 

2002; Hudson and Souriau, 2003). 

Malý jednořetězcový fragment může v terapeutických aplikacích nabídnout několik výhod 

oproti celé velké molekule protilátky (Hudson et. al., 1999). Menší velikosti fragmentů 

umožňují těmto molekulám proniknout rychleji a rovnoměrněji do nádorů a jiných tkání v 

porovnání s celou protilátkou, která tkáněmi proniká obtížněji (Colcher et al., 1998). Vzhledem 

k tomu, že tyto fragmenty mají rychlejší clearanci z krve, mohou být navázány na léky 

s radionuklidy, aby měly nižší expozici ve zdravé tkáni (Stipsanelli and Valsamaki, 2005). 

Kromě toho bylo zjištěno, že se mohou efektivně lokalizovat v nádorové tkáni (Kim et al., 

2002). Všechny tyto vlastnosti jsou velmi důležité při léčbě rakoviny.  

Obecně mohou být fragmenty protilátek použity pro přípravu imunotoxinů, pro dodávání 

terapeutických genů a jako protinádorové intrabodies. Fragmenty protilátek mohou být 

fúzovány k řadě toxinů, jako jsou cytotoxické proteiny (Chowdhury et al., 1998), radionuklidy 

(Liu et al., 1998) nebo léky (Chari et. al., 1998). Konstruované fúze protilátek a imunotoxinů 

specificky přivádí cytotoxická činidla k buňkám prezentujícím rakovinný antigen. 

(Gattenlöhner et al., 2010). 

Dále lze scFv využít jako diagnostické činidlo. Zásadní pro rekombinantně připravené 

fragmenty používané jako imunologická činidla je zachování jejich funkce – specificity 

a afinity (Kontermann, Wing and Winter, 1997). 

2.3.4 Další typy fragmentů protilátek 

Existuje velké množství typů derivátů protilátek. Mohou se dělit na monovalentní, které jsou 

schopny vázat pouze jedno antigenní místo a bivalentní, které mohou najednou vázat dva 

epitopy. Dále existují také multivalentní deriváty, které jsou schopny vázat větší počet epitopů. 

Mezi monovalentní fragmenty patří například Fab fragment, Fc fragment, scFv, nebo Fv 

fragment (Weiner and Adams, 2000). 
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2.3.4.1 V domény 

Dalším typem monovalentních fragmentů protilátek jsou samostatné V domény (VH nebo VL). 

Tyto domény, které si uchovávají specifitu k antigenu mají však nízkou rozpustnost, sníženou 

afinitu pro antigen a jejich purifikace bývá špatně reprodukovatelná. Z těchto důvodů 

se k vývoji Fv fragmentů používá přednostně proteinové inženýrství umožňující souběžnou 

produkci variabilních domén lehkého i těžkého řetězce, nikoli skládání Fv fragmentu 

ze samostatně purifikovaných V domén (Nelson et. al., 2010).  

In vivo jsou tyto fragmenty produkovány imunitním systémem velbloudů. Srovnávací analýzou 

s aminokyselinovou sekvencí s VH doménou z běžných lidských protilátek pak byla navržena 

modifikovaná lidská VH doména. Humanizovaná velbloudí doména jako malá, robustní 

a účinná rozpoznávací jednotka byla tvořená jednou imunoglobulinovou doménou. Zvláštní 

význam těchto domén spočívá v použití jako inhibitorů enzymů, pro které se zdá, že jsou lépe 

vhodné než fragmenty Fv (Riechmann and Muyldermans, 1999). Vědecká skupina v roce 1995 

dokázala, že jsou V domény vysoce specifické, stabilní a dobře exprimované 

v Escherichia coli. Tyto pozitivní biofyzikální vlastnosti a jejich malá velikost z nich činí 

atraktivní agens pro biotechnologické aplikace (Davies and Riechmann, 1995). 

2.3.4.2 Nanobodies 

Nanobody je nejmenší intaktní agens schopné vázat antigen, tvoří ho jedna variabilní doména 

velikosti zhruba 13 kDa. Tyto molekuly jsou původně odvozeny od velbloudího nebo žraločího 

imunoglobulinu. Tyto fragmenty jsou ale ve vodném prostředí nestabilní, a mají tendenci 

vzájemně agregovat a jejich vytvoření je problematické (Chakravarty, Goel and Cai, 2014). 

Nanobodies mohou mít několik terapeutických i diagnostických využití. Nanobodies spojené 

s fluorescenčním proteinem mohou být použity k rozpoznání a sledování cílů v různých částech 

živých buněk. Mohou tedy zvýšit možnosti živé buněčné mikroskopie a umožnit nové funkční 

studie (Rothbauer et al., 2006). Nanobodies mohou být použity jako chaperony pro zvýšení 

pravděpodobnosti krystalizace cílové protilátky. Jako pomocné proteiny mohou svou vazbou 

snížit konformační heterogenitu a stabilizují konformační stavy proteinu. Mohou rovněž 

maskovat povrchy, které interferují s krystalizací, a mohou vystavovat oblasti vytvářející 

krystalické kontakty (Koide et. al., 2009). 
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2.3.4.3 Multimerní fragmenty 

Fv domény protilátek mohou vytvářet bivalentní i multivalentní molekuly. Existují například 

dva spojené Fv fragmenty (scFv2) s přidaným C-koncovým cysteinem, který vytváří S-S 

můstek. Bylo zjištěno, že scFv2 mají čtyřikrát vyšší afinitu k antigenu než monovalentní 

fragment scFv (Kipriyanov et al., 1994). V in vivo podmínkách zůstávají bivalentní fragmenty 

scFv2 déle v krevním řečišti a vykazují vyšší akumulaci v nádorech než monovalentní 

fragmenty (Adams et al., 1993).  

Když jsou VH a VL domény spojeny linkerem o délce větší, než je 12 aminokyselinových 

zbytků, monomerní Fv fragment má velikost okolo 30 kDa. Zkrácením peptidového linkeru 

na 3-12 zbytků mohou vznikat multimery, například o velikosti zhruba 60 kDa, ve kterých jsou 

dva scFv nekovalentně spojeny (diabody; (Adams et al., 1998). Dalším snižováním délky 

linkeru lze docílit formovaní trimerů (triabodies), které mají velikost 90 kDa (Kortt et al., 1997) 

nebo tetramerů (tetrabodies), které jsou velké 120 kDa. Bylo dokázáno, že diabody a tetrabody 

mají v porovnání s monovalentním fragmentem 1,5 – 2,5 krát vyšší afinitu k antigenu (Le Gall 

et al., 1999). Tvorba bivalentních molekul může být také docílena fúzí s dimerizujícími motivy, 

jakými je například amfipatický helix (miniantibodies; (Pack and Plückthun, 1992) nebo 

CH3 doména imunoglobulinu (minibodies; (Hu et al., 1996). Obdobným způsobem lze vytvořit 

tetramer spojený streptavidinem (Kipriyanov et al., 1996). 

2.3.4.4 Bispecifické protilátkové fragmenty 

Bispecifické rekombinantní protilátky jsou uměle vytvořené molekuly, skládající se 

z fragmentů dvou různých monoklonálních protilátek. Díky tomu se mohou zároveň vázat na 

dva různé antigeny (Kipriyanov and Le Gall, 2004). Nejrozšířenější aplikace tohoto přístupu je 

při imunoterapii rakoviny, kde je protilátka schopna se současně vázat na cytotoxické imunitní 

buňky a na rakovinné buňky a tím podporuje eliminaci rakovinných buněk imunitními 

buňkami. Jedním z využití těchto molekul je cílení rakovinných receptorů růstových faktorů 

jako je například EGFR (receptor epidermálního růstového faktoru), HER2 nebo HER3 

(Kontermann and Brinkmann, 2015). 

2.4 Heterologní expresní systémy  

Expresními systémy jsou nazývány buněčné kultury a organismy, které jsou kultivované za 

účelem produkce rekombinantních molekul. Protilátky jsou v dnešní době produkovány 

různými expresními systémy, od gram-negativních a gram-pozitivních bakterií, kvasinek 
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a vláknitých hub, buněčných linií hmyzích buněk, savčích buněk až k transgenním rostlinám 

a zvířatům. V současné době se téměř všechny terapeutické protilátky vyrábějí v savčích 

buněčných liniích, aby se snížilo riziko imunogenicity v důsledku odlišné glykosylace. 

Nicméně vyvíjí se kvasinky, buněčné hmyzí linie a transgenní rostliny s upraveným 

glykosylačním aparátem, které umožňují produkci protilátek s „lidskými“ posttranslačními 

modifikacemi. Některé menší fragmenty protilátek včetně bispecifických fragmentů, u kterých 

neprobíhá glykosilace, jsou úspěšně produkovány v bakteriích a pokročily ke klinickému 

testování (Frenzel, Hust and Schirrmann, 2013). 

Tabulka charakteristik vybraných expresních systémů 

charakteristika E. coli kvasinky hmyzí buňky savčí buňky 

buněčný růst rychlý (30 min) rychlý (90 min) pomalý (18-24 h) pomalý (24 h) 

požadavky na 

růstové medium 
minimální minimální 

komplexní 

medium 

komplexní 

medium 

cena růstového 

media 
nízká nízká vysoká vysoká 

množství 

exprimovaného 

proteinu 

velké malé až velké malé až velké malé nebo střední 

extracelulární 

exprese 

sekrece do 

inkluzních 

tělísek, sekrece 

do periplasmy 

sekrece do media sekrece do media sekrece do media 

posttranslační modifikace 

skládání proteinů 
obvykle nutné 

dodatečné složení 

v některých 

případech nutné 

dodatečné složení 

řádně složené 

proteiny 

řádně složené 

proteiny 

N-glykosilace - 
vysoký obsah 

manosy 

jednoduché, bez 

sialové kyseliny 
komplexní 

O-glykosylace - + + + 

fosforylace - + + + 

acetylace - + + + 

acylace - + + + 

karboxylace - - - + 

 Tab. 1. Tabulka zobrazující charakteristiky různých expresních systémů. V tabulce je vidět srovnání 

bakteriálního systému, kvasinek, hmyzích buněk a savčích buněk. V prvním sloupci jsou zřejmé porovnávané 

vlastnosti nebo posttranslační modifikace. Tabulku vytvořil autor. 
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2.4.1 Bakterie 

Bakterie se v dnešní době k produkci různých proteinů hojně využívají, hlavními důvody jsou 

rychlost, finanční přijatelnost a jednoduchost při manipulaci.  Výtěžky mohou dosahovat až 

0,5 g na 1 litr media. U proteinů produkovaných bakteriemi chybí posttranslační modifikace 

a je třeba využívat modifikované bakteriální kmeny. V bakteriálních systémech lze exprimovat 

většinu genů z prokaryotických organismů, eukaryotní geny, jejichž produkty nepodléhají 

posttranslačním modifikacím, většinu cytosolických proteinů (nejsou glykosylované) a geny 

kódované chloroplastovou nebo mitochondriální DNA. Tento expresní systém vylučuje 

kontaminaci protilátek zvířecími patogeny. 

Gram-pozitivní bakterie nemají vnější peptidoglykanový obal a vylučují proteiny přímo 

do media, což může ulehčit produkci protilátkových fragmentů. Gram-pozitivní bakterie jako 

je například Bacillus brevis (Shiroza et al., 2003), Bacillus subtilis (Wu et al., 1998) nebo 

Bacillus megaterium (David et al., 2011) jsou úspěšně pro produkci různých protilátkových 

fragmentů využívány.  

Nejznámnějším a nejvíce využívaným zástupcem gram-negativních bakterií 

je Escherichia coli, která je velmi důležitá pro produkci fragmentů rekombinantních protilátek 

(Ni and Chen, 2009). Rekombinantní proteiny jsou produkovány do intracelulárního prostoru 

bakterie nebo do prostoru periplasmy. Produkce funkčních protilátkových fragmentů 

v redukujícím prostředím cytoplasmy téměř není možná a vznikají pouze nefunkční agregáty 

(Wörn et al., 2000). Klíčem k produkci funkčních derivátů protilátky je sekrece proteinu 

do periplasmatického prostou E. coli, kde je díky oxidativnímu prostředí zajištěno správné 

utvoření S-S můstků a správné sbalení proteinu (Skerra and Pluckthun, 1988). Většina 

protilátkových fragmentů k produkci do periplasmatického prostoru využívá N-terminální 

sekvenci, která proteiny směřuje do SEC signální dráhy bakterie (Rusch and Kendall, 2007; 

Dewi et al., 2016). Příkladem signálního peptidu, který je schopen protein nasměřovat 

do periplasmatického prostoru bakterie jsou například signální peptidy z outer membrane 

protein A (ompA) nebo pectate lyase B (pel B) a nebo alkaline phosphatase A (PhoA) (Sletta 

et al., 2007; Ward et. al., 1992). 

2.4.2 Kvasinky 

Eukaryotické buňky mají vyvinutý složitější systém sbalování proteinu, posttranslančních 

modifikací i sekreční systém, kterým jsou na rozdíl od bakterií schopny produkovat celé 

imunoglobuliny. U kvasinek se objevuje několik výhod prokaryotických systémů, jako je 
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například je krátký generační čas a jednoduchá možnost genetické manipulace. V minulosti 

byly kvasinky využívány ve fermentaci k výrobě potravin, neobsahují bakteriální exotoxiny 

a mohou být využívány k produkci terapeutických proteinů (Frenzel, Hust and Schirrmann, 

2013). Nejpoužívanější kvasinkou pro produkci rekombinantních protilátek je Pichia pactoris 

(Jeong, Jang and Velmurugan, 2011), ale produkce byla popsána i u jiných druhů kvasinek jako 

je například Saccharomyces cerevisiae, Hansenula polymorpha nebo Kluyveromyces lactis  

(Buckholz and Gleeson, 1991).  Pichia pactoris má optimální vlastnosti pro produkci a sekreci 

rekombinantních proteinů a nesekretuje mnoho svých vlastních proteinů, což zjednodušuje 

následné zpracování. Tato kvasinka také přednostně využívá respirační růst vedoucí 

k hustějším populacím, dosahujícím více než 100g/l sušiny (Gasser et al., 2006). Kvasinky 

nejčastěji využívají metanol jako jediný zdroj uhlíku pro svůj metabolismus, v experimentálním 

uspořádání se však často využívají živná media obsahujícící cukry. Sekreční produkce 

rekombinantních proteinů u kvasinek je podmíněna signální sekvencí na N konci, která navádí 

protein ven z buněk. Protein je sekretován pomocí sekrečního systému kvasinky (Emberson et 

al., 2005). Kvasinky se využívají i pro produkci jednořetězcových fragmentů protilátek, které 

byly produkovány v kvasninkách  P. Pastoris, poprvé skupinou Riddera v roce 1995 (Ridder et 

al., 1995). 

2.4.3 Savčí buňky 

Navzdory vysoké ceně a složité manipulaci je v dnešní době prováděna exprese 

rekombinantních proteinů především v savčích buňkách (70 % celkové produkce). Tento 

systém je využíván především kvůli glykosylaci, savčímu systému sbalování proteinu, sekreci, 

posttranslačním modifikacím a nízké imunitní odpovědi v lidském těle. Exprese v savčích 

systémech se využívá především pro produkci celých velkých molekul protilátek.  Riziko 

kontaminace patogenem byla eliminována tzv. GMP (good manufacturing practise), kde jsou 

popsány buněčné substráty a chemikalie, které lze použít bez přidávání zvířecího séra (Frenzel, 

Hust and Schirrmann, 2013). Většina protilátek je produkována v savčích buněčných liniích 

CHO (Chinese hamster ovary) nebo NS0 (mouse myeloma). Savčí buňky mohou produkovat 

protilátky v koncentraci 2 g/l (Zhou et al., 1997), ale nejvyšší popsaná výtěžnost dosahovala až 

27 g /l (Jones et al., 2003). 

2.4.4 Hmyzí buňky 

Hmyzí buňky jsou velmi všestranný expresní eukaryotický systém. Při transfekci hmyzích 

buněk expresními plasmidy se využívají především Schneiderovy buňky (S2), odovozené od 
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buněk z Drosophila melangoster. Sekreční produkce vyžaduje signální sekvenci, která je 

odvozená od melitinu obsaženého ve včelím jedu (Frenzel, Hust and Schirrmann, 2013). 

Výtěžek monomerních a dimerních rekombinantních fragmentů sekretovaných do média může 

dosahovat až 25 mg/l (Reavy et al., 2000). S2 buňky jsou pěstovány při pokojové teplotě, jejich 

kultivační medium nemusí obsahovat sérum a buňky vytváří semi-adhezivní monovrstvu nebo 

suspenzi. 

2.4.5 Další typy expresních systémů 

Alternativní metodou pro produkci velkého množství protilátek je exprese v transgenních 

rostlinách nebo zvířatech. Hlavní výhoda této výroby protilátek spočívá ve vyšší produkci, 

nicméně finančně je zatím rozhodně výhodnější produkce protilátek v jiných expresních 

systémech. Transgenní rostliny by v budoucnu mohly být pro produkci protilátek finančně 

nejvýhodnější možností (Daniell, Streatfield and Wycoff, 2001), avšak největší překážka 

při produkci protilátek transgenními rostlinami je rozdílná glykosylace proteinů, která může 

vést k vyvolání nežádoucí imunitní odpovědi (Gomord et al., 2005). Transgenní zvířata se pro 

produkci lidských protilátek využívají častěji. Byla již provedena produkce rekombinantních 

protilátek z mléka transgenní myši (Castilla et al., 1998), kozy (Moura, Melo and Freitas, 2011) 

a z vajec transgenních slepic (Zhu et al., 2005). 

2.5 GCPII 

2.5.1 Charakteristika GCPII  

Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je C-terminální exopeptidasa závislá na zinku. Také je 

známá pod zkratkou PSMA (prostate specific membrane antigen; pro prostatu specifický 

membránový antigen), NAALADasa (N-acetyled-alpha-linked acidic dipeptidase; N-acetyl-L-

aspartyl-L-glutamátová peptidasa) a FOLH1 (folate hydrolase; folátová hydrolasa). Tento 

enzym je ukotvený v cytoplazmatické membráně buněk a jeho většinová část je extracelulární. 

Za fyziologických podmínek tvoří GCPII homodimer a v této formě je hydrolyticky aktivní 

(Schulke et al., 2003). Aktivní místo enzymu se nachází v extracelulární části enzymu a je 

samostatné neboli strukturně nezávislé na aktivním místě druhé podjednotky homodimerního 

proteinu. 

GCPII je peptidasa složená ze 750 aminokyselin. Je to transmembránový protein skládající se 

ze třech hlavních částí. Tvoří ho krátká N-koncová část čnící do cytoplazmy buněk, 
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transmembránový α-helix a velká extracelulární část (Obr. 2). N-koncová část v cytoplazmě 

intereaguje s proteiny, které jsou asociované s cytoskeletem, nebo s proteiny, které mohou řídit 

recyklaci enzymu a endocytózu (Anilkumar et al., 2003). GCPII se vyskytuje v glykosylované 

formě, primární struktura obsahuje 10 N-glykosylačních míst. Navázané sacharidy mohou 

tvořit až čtvrtinu celkové molekulové hmotnosti GCPII a mají značný vliv na vlastnosti enzymu 

(Castelletti et al., 2008; Barinka et al., 2004). 

 

 

 

 

Ve zdravém lidském těle se glutamátkarboxypeptidasa II nachází především v nervové tkáni, v 

ledvinách a v tenkém střevě (Barinka et al., 2012). GCPII protein byl nalezen v několika 

patologických tkáních lidského těla a jeho funkce v těchto tkáních zatím není známá. GCPII je 

spojována hlavně s rakovinou prostaty a s angiogenezí pevných nádorů (Silver et al., 1997). 

2.5.1.1 GCPII v nádorové tkáni prostaty 

Nádorové buňky jsou charakteristické svou rychlou neregulovanou proliferací, která umožňuje 

vznik nádoru. S postupem času se nádor mění v invazivní tkáň, která posléze vytváří metastázy. 

GCPII se ve zdravé tkáni prostaty vyskytuje ve velmi malém množství. Bylo ale zjištěno, 

že s přeměnou zdravé tkáně v rakovinnou dochází k výraznému zvýšení exprese GCPII (Su et 

Obr. 2. Schéma struktury homodimeru GCPII. GCPII se skládá ze 750 aminokyselin. Krátká N-koncová 

část je umístěná v cytoplazmě (aminokyseliny 1-18), transmembránová oblast prochází plazmatickou 

membránou ve formě α-helixu (aminokyseliny 19-43) a velká extracelulární část (aminokyseliny 44-750) 

je tvořena proteasovou doménou (zelená), C-terminální doménou (žlutá) a apikální doménou (modrá). 

Součástí aktivního místa jsou dva atomy zinku (červená). Cukerné zbytky jsou zbarveny tyrkysově. Převzato 

a upraveno z (Pavlicek, Ptacek and Barinka, 2012). 
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al., 1995). Dále byla prokázána pozitivní korelace mezi zvyšujícím se množstvím  GCPII a 

progresí prostatického nádoru (Wright et al., 1995).  

Rakovina prostaty je druhou nejčastější rakovinou u mužů, kdy častěji se vyskytuje u starších 

jedinců. V roce 2012 byla rakovina prostaty diagnostikována přibližně u 1,1 milionu lidí, což 

představuje 15 % diagnostikovaných karcinomů u mužů. Při odhadovaných 307 000 úmrtí v 

roce 2012 je rakovina prostaty pátou hlavní příčinou úmrtí mužů na rakovinu (6,6 % z 

celkového počtu úmrtí) (Siegel, Miller and Jemal, 2016). Rakovinu prostaty bohužel nelze 

ovlivnit správnou životosprávou, je u pacientů předurčena geneticky, a proto je včasná 

diagnostika tohoto onemocnění tak významná.  

2.5.1.2 GCPII v angiogenezi nádorů 

Vznik nových cév neboli angiogeneze, probíhá převážně v ontogenetickém vývoji jedince. 

GCPII byl objeven při angiogenezi pevných nádorů. GCPII byl pozorován v nově vznikajících 

cévách nádorů ledvin, močového měchýře, varlat, tlustého střeva, jater, plic 

a neuroendokrinních tkání. Mimo jiné byla jeho přítomnost také prokázána v sarkomech 

měkkých tkání, osteosarkomech, melanomech a glioblastomech (Silver et al., 1997; Chang, 

Reuter, et al., 1999; Zeng et al., 2012).  

2.5.2 GCPII jako diagnostický marker 

Existuje několik způsobů značení nádorových buněk v těchto typech nádorů. Obecnou metodou 

je značení pomocí fluorodeoxyglukosy (FD6).  Nádory spotřebovávají velké množství glukosy, 

a proto dochází v místě jejich výskytu k akumulaci značené glukózy. Dále se využívá značení 

pomocí 99mTechnecium-medronate, které značí v těle buňky a tkáně s rychlým metabolismem. 

Obě tyto metody jsou používané pro různé typy rakovin, nicméně specifické značení GCPII 

v případě rakoviny prostaty je mnohem citlivější a přesnější metodou, a proto je k značení 

nádorů rakoviny prostaty tento typ značení nejvhodnější. 

2.6 Detekční činidla specifická pro GCPII 

Existuje několik typů detekčních činidel specifických pro GCPII, z nichž nejvíce studované 

jsou inhibitory a protilátky. Inhibitory GCPII jsou vyvíjeny z důvodu snížení aktivity GCPII 

v nervové tkáni, čehož se využívá při experimentální léčbě některých neuronálních onemocnění 

(Barinka et al., 2012). Inhibitory GCPII obsahují vždy skupinu vážící zinek, která se váže do 

aktivního místa enzymu a zajišťuje vysokou afinitu inhibitoru (Barinka et al. 2007; Mlčochová 
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et al. 2007). Dále pak inhibitory zpravidla obsahují na svém C konci  glutamát nebo jemu 

podobné struktury (Mlčochová et al., 2007). Protilátky a jejich fragmenty se využívají hlavně 

k zobrazování antigenu GCPII, který se ve zvýšeném množství nachází v tkáni karcinomu 

prostaty, a je využíván jako marker tohoto typu nádoru.  

2.6.1 Protilátky specificky vážící GCPII 

GCPII je nadměrně exprimovaná v nádorové tkáni rakoviny prostaty a v neovaskulatuře 

pevných nádorů. Tato exprese je vysoce selektivní a díky tomu se přítomnost GCPII využívá 

jako marker pro in vivo diagnostiku. Extracelulární část GCPII se nachází vně buněk a díky 

tomu je GCPII dobře dostupná pro vazebné reagencie i v případě živých buněk a tkání  (Chang, 

O’Keefe, et al., 1999; Pavlicek, Ptacek and Barinka, 2012) 

Existuje několik specifických protilátek proti GCPII. První vyvinutou monoklonální protilátkou 

proti GCPII byla 7E11-C5.3, která byla připravena v roce 1987 (Horoszewicz, Kawinski and 

Murphy, 1987). 7E11-C5.3 se váže na N-koncovou intracelulární sekvenci GCPII. Z tohoto 

důvodu je schopná označit pouze nekrotické nebo apoptotické buňky. Tato protilátka 

je označená radioaktivním 111In a je jedinou protilátkou, která je schválena FDA (U.S. Food 

and Drug Administration; Úřad pro kontrolu potravin a léčiv). Tato reagencie je v současnosti 

jediná komerčně dostupná anti-GCPII protilátka a běžně se využívá v léčbě pacientů. 

Její komerční název je Prostascint a skládá se z myší monoklonální protilátky propojené 

linkerem s chelátorem a radioaktivní značkou. V kombinaci s vyšetřením CT (computer 

tomography, počítačová tomografie) nebo MRI (magnetická resonance) pomáhá tato protilátka 

určit umístění a rozsah metastáz nádorů prostaty v těle pacienta. Informace o přítomnosti 

rakovinné tkáně v rámci prostaty anebo lymfatických uzlin pomáhá lékařům určit vhodnou 

léčbu pro daného pacienta. Mezi další specifické protilátky proti GCPII patří J591. 

Tato protilátka je schopná rozpoznat extracelulární doménu enzymu GCPII a dokáže tedy 

značit živé buňky produkující GCPII. Tato protilátka byla vyvinuta v roce 1997 (Chang, Reuter, 

et al., 1999). Momentálně jsou některé deriváty této protilátky testovány v III. fázi klinických 

studií. 
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V naší laboratoři byly vyvinuty a charakterizovány dvě myší protilátky proti GCPII označené 

5D3 a 5B1. Obě tyto protilátky specificky váží GCPII s vyšší afinitou než protilátky nyní 

využívané v praxi (Nováková et al., 2017). Zavedení derivátů těchto protilátek do klinické 

praxe by tedy mohlo zvýšit citlivost diagnostických metod zaměřených na detekci GCPII. 

   A            B    C        D 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3. Schéma vlastností protilátek 5D3 a 5B1. (A) Analýza průtokovou cytometrií ukazuje specifickou 

vazbu 5D3 protilátky na GCPII. Buněčná linie LNCaP produkuje GCPII, linie DU145 nikoli. (B) Na 

mikroskopickém preparátu GCPII-pozitivních buněk byla provedena detekce GCPII pomocí 5D3 protilátky. 

DAPI činidlem jsou označena jádra, v zeleném kanálu je patrný signál protilátkového značení GCPII. (C) 

Pomocí průtokově cytometrické analýzy ředící řady protilátek 5D3, 5B1 a J591 jsme stanovili afinitu našich 

protilátek a porovali ji s protilátkou J591, což je zatím nejpokročilejší anti-GCPII protilátka testovaná ve třetí 

fázi klinických studií. Obě námi vyvinuté protilátky mají vyšší afinitu vůči GCPII než J591. (D) Značení 

GCPII pomocí 5D3 protilátky na zvířecím modelu nádorového bujení ukazuje vysokou specifitu a afinitu 5D3 

protilátky, jakožto i její použitelnost pro klinické aplikace značení GCPII in vivo. Prevzato z (Novakova et al 

2017). 
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3 Cíle práce 

 

Tato diplomová práce se zabývá produkcí a charakterizací jednořetězcových fragmentů 

(scFv) protilátky 5D3 specificky rozpoznávající lidskou GCPII. 

Dílčí úkoly práce jsou uvedeny v následujících bodech: 

1. Produkce scFv fragmentů 5D3 protilátky pomocí bakteriálnho expresního systému 

2. Charakterizace scFv fragmentů protilátky 5D3 produkovaných bakteriemi 

3. Srovnání vlastností získaných scFv 5D3 s monoklonální protilátkou 5D3 

4. Klonování scFv fragmentů 5D3 protilátky do expresního vektoru určeného pro produkci 

v hmyzích buňkách 

5. Produkce scFv fragmentů 5D3 protilátky pomocí expresního systému hmyzích buněk 

6. Charakterizace scFv fragmentů protilátky 5D3 produkovaných v hmyzích buňkách 

7. Klonování scFv fragmentů 5D3 protilátky do expresního vektoru určeného pro produkci 

v kvasinkách 

8. Testování produkce scFv fragmentů 5D3 protilátky v kvasinkách 
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4 Metody a materiál 

4.1 Materiál 

4.1.1 Buňky 

TG1-F¯ bakteriální kompetentní buňky pro produkci proteinu v periplasmě 

JM83 bakteriální kompetentní buňky pro produkci proteinu v periplasmě 

Library efficiancy cells bakteriální vysoce kompetentní buňky DH5ɑ pro klonování, 

Invitrogen, USA 

Subcloning cells bakteriální kompetentní buňky DH5ɑ pro klonování, New England 

BioLabs, USA 

HEK293T transfekované GCPII lidská linie HEK293T stabilně produkující GCPII díky 

expresnímu vektoru vnesenému do linie 

HEK293T lidská linie odvozená z embyonálních ledvinných buněk 

S2 hmyzí linie odvozená od embryonálních buněk Drosophila 

melanogaster 

LNCaP lidská linie odvozená z rakovinných buněk prostaty 

DU145 lidká linie odvozená z metastatických buněk rakoviny prostaty 

4.1.2 Média/ Pufry/ Roztoky 

Složení roztoků je uvedeno v kapitole Metodika u souvisejících metod. 

SOC  bakteriální růstové medium, Invitrogen, USA 

LB  bakteriální kultivační medium, Sigma – Aldrich, USA 

LB agar  bakteriální živná půda, Sigma – Aldrich, USA 

2xYT  bakteriální kultivační medium, připraveno v naší laboratoři 

5x vzorkový pufr redukující pufr pro SDS elektroforézu, připraven v naší laboratoři 

40% akrylamid/0,8% bisakrylamid   MP Biomedicals, USA 
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SDS PAGE separační pufr    připraven v naší laboratoři 

Coomassie brilliant blue G-250 roztok  připraven v naší laboratoři 

ekvilibrační pufr pro náplň NiNTA   připraven v naší laboratoři 

eluční pufr pro náplň NiNTA   připraven v naší laboratoři 

ekvilibrační pufr pro náplň Streptactin XT připraven v naší laboratoři 

eluční pufr pro náplň Streptactin XT  připraven v naší laboratoři 

DNA vzorkový pufr    připraven v naší laboratoři 

orange G  připraven v naší laboratoři  

přenosový pufr  pufr pro blotování gelů, BioRad, USA 

fosfátový pufr  purf pro metodu ELISA, Sigma, USA 

TBS  připraven v naší laboratoři 

PBS  pufr pro více účelů, přípravna médií UMG 

pufr pro fosfatasu Fast AP buffer, Thermo Fisher Scientific, USA 

Cut Smart  10x Cut Smart, New England BioLabs, USA 

YCB agar  růstová živná půda pro kvasinky, New England BioLabs, USA 

YP  kultivační medium pro kvasinky, připraveno v naší laboratoři 

YPD  kultivační medium pro kvasinky, připraveno v naší laboratoři 

D-MEM  kultivační medium pro lidské buněčné linie, Sigma, USA 

RPMI-1640  kultivační medium pro lidské buněčné linie, Sigma, USA 

SFX-Insect  kultivační medium pro hmyzí buňky, Thermo Fisher Scientific, USA 
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4.1.3 Chemikálie 

Agaroza Sigma, USA 

Anhydrotetracyklin  Across Organic, Belgie 

Briliant Blue G-250  Sigma, USA 

BSA MP Biomedicals, USA 

D-biotin VWR Life Sciences, USA 

Dimethylsulfoxid Sigma, USA 

EDTA Sigma, USA 

Effectene Transfection Reagent Qiagen, Německo 

Ethanol Lach-Ner, Česká republika 

Gel Red Biotinum, USA 

Glycerol MP Biomedicals, USA 

Chlorid draselný Sigma, USA 

Chlorid sodný Sigma, USA 

Imidazol Serva, Německo 

Koktejl inhibitorů proteáz Roche Diagnostics GmbH, Německo 

Kvasinkový extrakt Serva, Německo 

Kyselina octová Sigma, USA 

Kyselina sírová Sigma, USA 

Metanol Lach-Ner, Česká republika 

Pepton Sigma, USA 

Persíran amonný Sigma, USA 

SDS Sigma, USA 
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Sorbitol Sigma, USA 

SybrSafe Intivrogen, USA 

TEMED Sigma, USA 

Tris  MP Biomedicals, USA 

Tryptone MP Biomedicals, USA 

Tween Sigma, USA 

Želatina Sigma, USA 

 

4.1.4 Enzymy 

BglII  New England BioLabs, USA 

AfeI  New England BioLabs, USA 

SacII  New England BioLabs, USA 

Blut TA ligáza  Thermo Fisher Scientific, USA  

Fosfatáza  Fast AP, Thermo Fisher Scientific, USA 

Pfu polymeráza Ultra II  New England BioLabs, USA 

Trypsin  Sigma, USA 

Gateway BP klonáza II enzymový mix  Invitrogen, USA 

Gateway LR klonáza II enzymový mix  Invitrogen, USA 

 

4.1.5 Plazmidy/vektory 

pASK85 scFv 5D3 LH  připraven v naší laboratoři 

pASK85 scFv 5D3 HL  připraven v naší laboratoři 

pKL 311    připraven v naší laboratoři 
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pDONR 221    Invitrogen, USA 

pKL 311 scFv 5D3 HL  připraven v naší laboratoři 

pKL 311 scFv 5D3 LH  připraven v naší laboratoři 

pDONR 221 scFv 5D3 LH  připraven v naší laboratoři  

pDONR 221 scFv 5D3 HL  připraven v naší laboratoři 

pMT A3A5 CStrep    připraven v naší laboratoři 

pCoBLAST    Thermo Fisher Scientific, USA 

pMT CStrep scFv 5D3 LH  připraven v naší laboratoři 

pMT CStrep scFv 5D3 HL  připraven v naší laboratoři 

 

4.1.6 Primery 

M13     kvasinkový přímý sekvenační primer 

pDN 5D3 scFv LH F   kvasinkový přímý primer 

pDN 5D3 scFv LH 2PCR F  kvasinkový přímý primer 

pDN 5D3 scFv LH R   kvasinkový zpětný primer 

pDN 5D3 scFv HL F   kvasinkový přímý primer 

pDN 5D3 scFv HL R   kvasinkový zpětný primer 

A mate factor seq Fw   kvasinkový přímý sekvenační primer 

pMT – seq    hmyzí přímý sekvenační primer 

scFv 5D3 LH strep F   hmyzí přímý primer 

scFv 5D3 LH strep R   hmyzí zpětný primer 

scFv 5D3 HL strep F   hmyzí přímý primer 

scFv 5D3 HL strep R   hmyzí zpětný primer 
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primer DNA sekvence  

M13  GTAAAACGACGGCCAG 

pDN 5D3 

scFv LH F 
TCGGAGAACCTGTACTTCCAGTCTGATATCCAGTGACCCAGACGAC 

pDN 5D3 

scFv LH 

2PCR F 

GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTCGGAGAACCTGTACTTCCAG 

pDN 5D3 

scFv LH R 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTATTAGTGATGGTGGTGATGGTGACCAC 

pDN 5D3 

scFv HL F 
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTCGCATCATCATCACCATCATAGCGGTGAAAATC 

pDN 5D3 

scFv HL R 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTATCATGCGCGCTTGATTTCAACTTTG 

A mate 

factor seq 

Fw  

GAAGAAGCCTTGATTGGA 

pMT – seq CATCTCAGTGCAACTAAA 

scFv 5D3 

LH strep F 
ACTAGATCTGATATCCAGATGACCCAGACGACGTC 

scFv 5D3 

LH strep R 
ACTGCTCGAGTTATCAGGAGCTCACTGTCAGGGTGGTG 

scFv 5D3 

HL strep F 
ACTAGATCTGAAGTTCAGCTGCAGCAGAGCG 

scFv 5D3 

HL strep R 
ACTGCTCGAGTTATCATGCGCGCTTGATTTCAACTTTGG 

 

 

4.1.7 Protilátky/Antibiotika/Substráty/Proteiny 

Ampicilin Sigma, USA 

anti-His HRP Sigma, USA 

Blasticidin InvivoGen, USA 

Streptavidin připraven v naší laboratoři 

Hoechst 33258 Sigma, USA   

HRP Substate Millipore corporation, USA 

Kanamycin Sigma, USA 

Tab. 2. Tabulka zobrazující sekvence použitých primerů. Primery byly používány za účelem PCR nebo 

sekvenace. 
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OPD (O-fenylen diamin) Sigma, USA  

anti-Strep HRP Qiagen, Německo 

kozí anti-myší sekundární protilátka konjugovaná s AlexaFluor488 (GAM-A488)

 Molecular Probes, USA 

kozí anti-myší sekundární protilátka konjugovaná s AlexaFluor647 (GAM-A647)

 Molecular Probes, USA 

kozí anti-myší sekundární protilátka konjugovaná s křenovou peroxidasou (GAM-HRP)

 BioRad, USA 

Vectashield   Vector Laboratories, USA 

Streptactin XT  IBA GmbH, Německo 

DAPI  Sigma, USA 

FBS (fetal bovine serum)   Gibco, USA 

TMB (tetramethyl benzidin)  Sigma, USA 

Sušené odtučněné mléko  Laktino, Česká republika 

4.1.8 Markery 

Standard ruler plus   1 kb ladder – DNA marker, New England BioLabs, USA 

Page ruler plus   proteinový marker, Thermo Fisher Scientific, USA 

4.1.9 Kity 

Miniprep kit, QIA prep spin, 27106, Qiagen, Německo 

Zymoclean Gel DNA recovery kit, D4002, Zymo Research, USA 

PCR Clean Up kit, Gen Elute, NA1020-1ET, Sigma, USA 

Midiprep kit, 138-859, GeneAll Biotechnology, Korea 

4.1.10 Přístroje 

Sonikátor 3000, Misonix, USA 
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Centrifuga 5804R, Eppendorf, Německo 

Centrifuga 5430 R, Eppendorf, Německo 

NaNo Drop ONE, Thermo Fisher Scintific, USA 

Biorad T100 Thermal Cycler, Biorad, Singapur 

Kývačka GYRO Twister, Labnet International, Velká Británie 

Transiluminátor UV-T 20 M/W, Herolab, Německo 

Fotografický aparát PC1251, Canon, Čínská lidová republika 

Heater Thermomixer comfort 5335, Eppendorf, Německo 

Centrifuga Minispin, Eppendorf, Německo 

Mikrovlnná trouba SMW 3917, Sensor, Čínská lidová republika 

Elektroforéza ENDURO E0203, Labnet International, Taiwan 

Inkubátor Dry Bath incubator MD-02N-220, Major science, Taiwan 

Trans-Blot-Turbo Transfer system, Bio Rad, USA 

Třepačka Innova 44 Incubator Shaker series, Eppendorf, Německo 

Třepačka Shaking incubator NB-205, N-Biotek, Korea 

PH metr Biotrode, Hamilton, USA 

Inkubátor EN 032, Eppendorf, Německo 

Mikroskop CKX-41, Olympus, Japonsko 

Fluorescenční mikroskop Y-FL, Model Eclipse E400, Nikon, Japonsko 

Průtokový cytometr BD LSR Fortessa Cell Analyser, Becton Dickinson, USA 

Mrazák -80 °C, Sanyo, Japonsko 

Mrazák -20 °C, Liebherr, Německo 

  



36 

4.2 Metody 

4.2.1 Transformace bakterií 

Alikvot kompetentních buněk o objemu 20 nebo 30 µl byl inkubován 5 minut na ledu a poté 

byla k buňkám přidána plazmidová DNA v objemu 2 µl (cca 100 ng). Po 30-ti minutové 

inkubaci na ledu byl proveden tepelný šok při 42 °C po dobu 30 s, vzápětí byly buňky vráceny 

na led a inkubovány 2 minuty, bylo k nim následně připipetováno 200 l SOC média. Poté byly 

buňky inkubovány po dobu jedné hodiny na třepačce při 450 rpm při teplotě 37 °C. Na petriho 

misky obsahující LB agar s ampicilinem 100 µg/ml bylo vyséváno 20 a 50 l buněčné suspenze. 

Misky byly následně umístěny přes noc do termostatu do teploty 37 °C. Následující den byly 

buňky zaočkovány do tekutého média. Pomocí špičky byla přenesena jedna kolonie z agarové 

plotny do roztoku LB s ampicilinem 100 µg/ml. Takto připravené vzorky byly umístěny do 

třepačky a kultivovány přes noc v teplotě 30 °C při 250 rpm. 

TG1-F¯ buňky o objemu 50 µl byly transformovány expresními konstrukty pro extrakci 

z periplasmy, zatímco Library efficiancy cells o objemu 30 µl byly transformovány ligační 

reakcía Subcloning cells o objemu 15 µl byly transformovány DNA získanou z miniprepů. 

TG1-F¯ buňky pro extrakci z periplasmy byly inokulovány do 50 ml LB, zatímco Library 

efficiancy cells a Subcloning cells byly očkovány do 3 ml LB roztoku. 

4.2.2 Extrakce periplasmických proteinů 

Byla provedena inokulace 50 ml narostlé kultury do 2 litrů 2xYT (tryptone 16 g/l, kvasinkový 

extrakt 10 g/l, chlorid sodný 10 g/l). Následná inkubace v 30 °C při třepání 250 rpm probíhala 

po dobu zhruba 3 hodin až do dosažení hodnoty optické density kultury v 600 nm (OD600) 0,4 

až 0,6. Po dosažení této hodnoty byla kultura 30 minut chlazena na teplotu 22 °C. Poté proběhla 

indukce kultury anhydrotetracyklinem rozpuštěném v dimethylformamidu při finální 

koncentraci 200 µg/l. Následovala inkubace po dobu 4 hodin při 22 °C a třepání 250 rpm. 

Následně byla změřena optická densita a buňky byly centrifugovány 15 min při 4 °C při 4000xg, 

supernatant byl odstraněn a peleta byla resuspendována v 20 ml extrakčního roztoku (500 mM 

sacharóza, 1 mM EDTA, 100 mM Tris-HCl pH 8) a inkubována 30 minut na ledu. Dále 

proběhla centrifugace 15 minut při 4 °C při 4000xg, supernatant byl zamražen a uchován 

v - 80 °C do následné purifikace a pelety byly resuspendovány v TBS (20 mM Tris, 150mM 

chlorid sodný) sonikací o parametrech 2x20 sekund, output 3 na sonikátoru. 
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4.2.3 Purifikace scFv fragmentu produkovaného v bakteriích 

Protein byl purifikován pomocí kolony s náplní NiNTA super flow o objemu 1 ml. Před 

purifikací byl připraven ekvilibrační pufr (50 mM fosfátový pufr, 0,3 M NaCl, 10% glycerol, 

20 mM imidazol, pH 8) a eluční pufr (50 mM fosfátový pufr, 0,3 M NaCl, 10% glycerol, 

250 mM imidazol, pH 8) a aparatura pro purifikaci. Byla provedena ekvilibrace kolony, kdy 

kolonou protekl ekvilibrační pufr o pětinásobném objemu kolony, dále byl na kolonu nanesen 

periplasmatický supernatant obsahující rozpustné proteiny a poté probíhaly oplachovací kroky 

a eluce vzrůstajícím množstním imidazolu. Obě oplachovací frakce byly tvořeny pouze 

ekvilibračním pufrem, poté bylo naneseno ve čtyřech posloupných krocích vždy 10 ml pufru, 

který sestával z kombinací ekvilibračního a elučního pufru v různém poměru vedoucím k 

zvyšující se koncentraci imidazolu, tyto frakce byly označeny E1 až E4 a obsahovaly 68 mM, 

135 mM, 205 mM a 250 mM imidazol. Všechny frakce byly jímány do čistých zkumavek 

a zmraženy. Z každé eluce byl odebrán vzorek pro analýzu pomocí SDS elektroforézy. 

4.2.4 Purifikace scFv fragmentu exprimovaného v hmyzích buňkách 

Exprese fragmentu v kultuře stabilně transfekovaných selektovaných S2 buněk (objem 200 ml) 

byla indukována 7 dní 700 µM síranem měďnatým. Poté byly buňky centrifugovány 500xg 20 

minut při 4 °C, medium bylo přečištěno centrifugací 10 000xg 20 minut při 4 °C a finální 

supernatant byl smíchán s koktejlem inhibitorů proteáz a zamražen. scFv byl purifikován 

pomocí připravené kolony obsahující náplň Streptactin XT o objemu 0,5 ml. Před purifikací 

byl připraven ekvilibrační pufr (100 mM Tris pH 8, 140 mM NaCl, 10 mM KCl, 10% glycerol), 

eluční pufr (50 mM Tris pH 8, 140 mM NaCl, 10 mM KCl, 10% glycerol, 5 mM D-biotin) 

a aparatura pro purifikaci. Byla provedena ekvilibrace kolony, kdy kolonou protekl ekvilibrační 

pufr o objemu 20 ml, dále bylo na kolonu naneseno kultivační medium o objemu 200 ml 

obsahující rozpustné proteiny a poté probíhaly dva oplachovací kroky a eluce. Obě oplachovací 

frakce byly tvořeny pouze ekvilibračním pufrem, poté bylo naneseno ve čtyřech posloupných 

krocích vždy 10 ml elučního pufru. Všechny frakce byly jímány do čistých zkumavek a uloženy 

do mrazáku. Z každé eluce byl odebrán vzorek pro analýzu pomocí SDS elektroforézy. Kolona 

byla následně omyta ekvilibračním pufrem a byla uchována v lednici v uchovávacím roztoku 

(100 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl, 0,02% azid). 
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4.2.5 Filtrace elucí 

K zmenšení objemu elucí, ve kterých se nacházel přečištěný protein, byl použit centrifugační 

filtr Amicon o objemu 15 ml nebo 0,5 ml s limitem propustnosti 10 kDa. Filtrace probíhala 

opakovanou centrifugací po dobu 5 min při 4 °C při 4000xg.  

4.2.6 SDS PAGE elektroforéza 

SDS PAGE elektororéza byla používána k rozdělení proteinů dle jejich molekulové hmotnosti. 

Byla použita aparatura určená pro SDS PAGE elektroforézu. Nejprve byly dle tabulky 

připraveny dva 15% gely, kdy první byl do aparatury připraven dělící gel a po jeho utuhnutí byl 

přelit zaostřovacím gelem, ve kterém byl zakotven hřebínek. 

Dva 15% gely Dělící gel Zaostřovací gel 

Voda 4,52 ml 3,2 ml 

40% akrylamid + 0,8% 

bisakrylamid 

4,52 ml 0,6 ml 

10% persíran amonný 120 µl 53,6 ml 

TEMED 12 µl 5,36 ml 

375 mM Tris pH 8,8/0,4% SDS 3 ml  

125 mM Tris pH 6,8/0,4% SDS  1,28 ml 

 

pP 

 

Po vložení gelů do elektroforetické aparatury byl do spodní vany nalit SDS PAGE separační 

pufr (25mM Tris, 0,2 M glycin, 0,1% SDS) tak, aby byla skla s gely ponořena. Těsně před 

nanesením na gel byly vzorky smíchány se vzorkovým pufrem (250 mM Tris, pH 6,8, 10% 

SDS, 30% glycerol, 5% β-merkaptoethanol, 0,02% Bromfenol Blue) a denaturovány 5 minut 

při 95 °C. Separace probíhala hodinu a půl při konstantním napětí 150 V. Pro určení 

molekulových hmotností byl použit set proteinových standardů Standard Ruler Plus. Po 

dokončení elektroforézy byl gel vyjmut z prostoru mezi skly a dále použit k western blotu a 

k barvení v roztoku Coomassie brilliant blue G-250 (CBB, Brilliant blue G 50 mg/l, kyselina 

octová 3ml/l). Gel určený k barvení CBB byl zprvu dvakrát zahříván na 90 °C 1 minutu ve 

vodě, poté byl zahřát v roztoku CBB a 20 minut inkubován na kývačce. Obarvený gel byl omyt 

vodou a ponechán na kývačce ve vodě až do odbarvení. 

Tab. 3. Složení gelů pro SDS PAGE. Gely se připravují nalitím mezi dvě skla do SDS PAGE aparatury. 

Nejprve se nanáší dělící gel, který tvoří zhruba dvě třetiny objemu mezi skly a následně zaostřovací gel, který 

je v horní části gelu a zanořuje se do něj hřebínek. 
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4.2.7 Western blot  

Proteiny rozdělené v gelu byly přemístěny na PVDF (polyvinylfluorid) membránu pomocí 

polosuchého blotovacího zařízení. Přenos proteinů byl proveden ve formátu blotovacího 

sendviče, který měl uspořádání 2× filtrační papír, PVDF membrána, gel s rozdělenými proteiny, 

2× filtrační papír. PVDF membrána byla před použitím aktivována namočením do 100% 

metanolu. Po aktivaci byla membrána omyta přenosovým pufrem a umístěna do blotovacího 

sendviče. Sestavený „sendvič“ byl uzavřen do blotovací kazety a umístěn do blotovací 

aparatury Trans blot turbo. Přenos proteinů probíhal při napětí 25 V po dobu 30 min 

v přenosovém pufru.  

4.2.8 Imunodetekce analyzovaných proteinů 

PVDF membrána, na kterou byly přeneseny proteiny z gelu, byla opláchnuta roztokem PBS 

s 0,05% Tweenem a následně 30 minut inkubována v blokačním roztoku PBS s 5% mlékem 

a 0,05% Tweenem při pokojové teplotě. Poté byla inkubována s primární protilátkou (anti-His 

HRP / anti-Strep HRP, 1 µg/ml) v PBS s 5% mlékem a 0,05% Tweenem po dobu 45 min 

a následně byla membrána třikrát opláchnuta v roztoku PBS s 0,05% Tweenem. Inkubace 

a promývání membrán probíhalo v plastových krabičkách za stálého míchání na laboratorní 

kývačce. Signál byl detekován chemiluminiscenčně po přidání 0,5 ml chemiluminiscenčního 

substrátu (Luminata Forte) na přístroji LAS4000. 

4.2.9 ELISA 

K určení afinity produkovaných protilátkových fragmentů byla použita metoda ELISA 

(Enzyme linked immunosorbent assay) založená na spektrofotometrické detekci množství 

vázané protilátky na antigen. Experiment byl prováděn v 96 jamkové destičce MaxiSorp. 

Nejprve byla destička přes noc inkubována s roztokem streptavidinu v TBS (5 µg/ml), další den 

následovala inkubace na třepačce při 600 rpm s 5% roztokem BSA v PBS při pokojové teplotě 

po dobu dvou hodin. Dále byly jamičky třikrát promyty 300 µl pufru PBS + 0,05% Tween. 

Následovala hodinová inkubace při 600 rpm v pokojové teplotě s roztokem purifikovaného 

fúzního GCPII proteinu spojeného biotinem v PBS, kdy celková koncentrace GCPII byla 

10 µg/ml. Následovalo obdobné promytí pufrem PBS+Tween. Dále probíhala dvouhodinová 

inkubace při 600 rpm a při pokojové teplotě s dvojkovou ředící řadou rekombinantního 

protilátkového fragmentu nebo původní protilátky (scFv 5D3 LH, scFv 5D3 HL, 5D3), kdy 

v prvním bodu řady byla maximální koncentrace jednořetězcových fragmentů 400 nM 

a koncentrace protilátky byla 40 nM. Ředící řada obsahovala 16 bodů. Následovalo promytí 



40 

pufrem PBS+Tween. Poté proběhla 45-ti minutová inkubace se sekundární protilátkou, kdy její 

konečná koncentrace byla 1µg/ml. Původní protilátka 5D3 byla inkubována s kozí anti-myší 

sekundární protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidasou (GAM-HRP; goat anti mouse-

horseradish peroxidase) a jednořetězcové fragmenty s anti-His protilátkou konjugovanou 

s křenovou peroxidasou (anti-His HRP; anti 6x his tag-horseradish peroxidase). Následovalo 

promytí, a nakonec byl přidán substrát OPD (o-fenylendiamin dihydrochlorid, 250 mg/ml), ve 

fosfátovém pufru s peroxidem vodíku (8%). Následně byla reakce zastavena pomocí 3 M 

kyseliny sírové. Absorbance byla měřena při 492 nm na spektrofotometru CLARIO Star. 

Zpracování dat a výsledný výpočet hodnoty Kd (disociační konstanta) byly provedeny pomocí 

nelineární regresní analýzy v softwaru GraphPad. 

Při analýze hmyzího fragmentu metodou ELISA byla použita sekundární protilátka anti-Strep 

konjugovaná s křenovou peroxidasou (anti-Strep HRP) a substrát TMB (tetramethyl benzidin, 

0,1 mg/ml) v roztoku dimethylsulfoxidu, fosfátovém pufru s peroxidem vodíku (0,001%). 

4.2.10 Kultivace eukaryotických buněk 

V experimentech byl použity čtyři lidské buněčné linie: linie LNCaP produkující endogenní 

GCPII, stabilní transfekovaná linie HEK293T produjující GCPII z vneseného genu a linie 

neprodukující GCPII - HEK293T buňky a DU145 buňky. DU145 buňky pochází z americké 

kolekce buněčných kultur (ATCC; American Type Culture Collection), zatímco LNCaP buňky 

byly získány od Z. Hodného (ÚMG, Praha). HEK293T linie byla pěstována v D-MEM médiu 

s 10% fetálním hovězím sérem. LNCaP a DU145 linie byly pěstovány v mediu RPMI 1640 

s 10% FBS. Buněčné linie byly udržovány v atmosféře 5% oxidu uhličitého při 37 °C a 95% 

vlhkosti. Pro purifikační experiment byla použita linie hmyzích buněk S2 (Schneider 2) 

pocházející z D. melanogaster, která byla kultivována v bezsérovém mediu SFX-Insect při 

26 °C. 

4.2.11 Průtoková cytometrie 

Ke zjištění afinity mezi protilátkou a GCPII byla použita metoda průtokové cytometrie 

založená na kvantifikaci fluorescenčního signálu značených živých buněk. Experiment byl 

měřen v 96 jamkové polypropylenové destičce. Při měření byly použity dvě linie buněk, 

negativní linie DU145 a pozitivní linie LNCaP (vystavuje na svém povrchu GCPII). Buňky 

byly nejprve opláchnuty teplým pufrem PBS a následně trypsinizovány roztokem 0,25% 

trypsinu s 0,05% kyselinou ethylendiamintetraoctovou (EDTA) při 37 °C po dobu 3 minut. 
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Trypsin byl následně inhibován přidáním čerstvého média složeného z 0,5% želatiny v PBS. 

Buňky byly centrifugovány silou 200xg po dobu 2 minut a promyty 1 ml PBS/0,5% želatinou. 

Tento postup byl proveden třikrát, aby byly buňky promyty, a získaná suspenze buněk měla 

objem zhruba 200 µl a byla použita pro další postup.  Do destičky byly přidány scFv fragmenty 

a protilátka 5D3 ředěné v PBS/0,5% želatině ve finálním objemu 10 µl. Do každé jamky 

s roztokem protilátky bylo přidáno 10 µl buněčné suspenze. Následovala třicetiminutová 

inkubace na ledu. Dále byly buňky třikrát promyty PBS/0,5% želatinou/4 °C a následovala 

inkubace s protilátkou anti-His (10 µg/ml) na ledu. Následovalo opětovné mytí a poté inkubace 

se sekundární protilátkou GAM-A647 na ledu po dobu 20 minut, kdy její finální koncentrace 

byla 2 µg/ml. Poté následoval oplach. V každé jamce bylo nakonec 180 µl pufru, poté bylo 

přidáno 20 µl Hoechst 33258 (1 µg/ml). Následovalo měření 30 000 buněk u každého vzorku 

na průtokovém cytometru LSR Fortessa. K vyhodnocení byl použit program FlowJo a Graph 

Pad. 

4.2.12 Mikroskopie 

Pro nepřímou imunofluorescenční detekci GCPII pomocí rekombinantních protilátkových 

fragmentů byly použity čtyři linie buněk. Dvě negativní linie (bez přítomnosti GCPII na svém 

povrchu) DU145 a HEK293T a jedna pozitivní linie (s přítomností GCPII na svém povrchu) 

LNCaP a HEK293T transfekované plasmidem nesoucím gen pro GCPII. Buňky narostlé na 

krycích sklíčkách v zhruba 70% konfluenci byly nejprve zkontrolovány pod mikroskopem. 

Poté byl třikrát proveden oplach buněk roztokem PBS. Následovala čtyřicetiminutová inkubace 

buněk při pokojové teplotě s roztokem 300 nM protilátky 5D3 nebo jednořetězcových 

fragmentů o stejné koncentraci. Poté byly buňky čtyřikrát opláchnuty roztokem PBS. Dále byly 

buňky inkubovány po dobu čtyřiceti minut při pokojové teplotě s protilátkou anti-His (1 µg/ml). 

Poté byly buňky šestkrát opláchnuty PBS. Dále byly inkubovány 40 minut při pokojové teplotě 

s kozí anti-myší sekundární protilátkou konjugovanou s AlexaFluor488 (GAM-A488, 2 µg/ml). 

Tato inkubace probíhala ve tmě a po inkubaci byly buňky dvakrát opláchnuty PBS, 

zamontovány do 50% glycerolu s DAPI (0,5 µg/ml) a přichyceny k podložnímu sklíčku pomocí 

bezbarvého laku na nehty. Buňky byly pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem Nikon 

při použití emisních filtrů specificky propouštějících emisní záření činidla DAPI a 

fluorescenční značky AlexaFluor488. 
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4.2.13 PCR 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) slouží k mnohonásobnému zmnožení templátové DNA a 

funguje na principu cyklické replikace molekul nukleových kyselin. Během jednoho cyklu 

nejprve při vysoké teplotě probíhá denaturace DNA a oddělují se od sebe řetězce DNA. Poté 

za snížené teploty probíhá přisednutí primerů ke komplementární oblasti a v poslední fázi 

probíhá syntéza nových DNA řetězců pomocí polymerázy.  Jako templátová DNA byly pro 

PCR použity bakteriální konstrukty, které sekvenci scFv 5D3 už obsahovaly 

(pASK85 scFv 5D3 LH a pASK85 scFv 5D3 HL). Celkový objem reakce byl 20 µl a jednotlivé 

složky reakce byly doplněny dle tabulky 4. PCR reakce probíhala v cycleru při nastavení 

zobrazeném v tabulce 5. Vzorky byly následně zamraženy. 

Složka množství 

Pfu Ultra polymeráza II mix (1 U/µl) 10 µl 

Přímý primer (20 µM) 1 µl 

Zpětný primer (20 µM) 1 µl 

Templátová DNA (20 ng/µl) 1 µl 

Destilovaná voda 7 µl 

 

 

Teplota Doba trvání reakce 

95 °C 2 minuty 

95 °C (opakování 30x) 30 sekund (opakování 30x) 

60 °C (opakování 30x) 30 sekund (opakování 30x) 

72 °C (opakování 30x) 1 minuta (opakování 30x) 

72 °C 5 minut 

4 °C Do vyjmutí vzorků z cycleru 

 

 

4.2.14 Čištění DNA 

Čištění DNA bylo prováděno kolonkovým kitem Clean Up od firmy Qiagen. Postup zahrnuje 

propláchnutí kolonky přípravným roztokem, následuje nanesení vzorku DNA smíseného s pěti 

Tab. 4. Složení směsi pro PCR. Každá PCR reakce musí obsahovat polymerázu, deoxynukleotidy, přímý a 

zpětný primer, templátovou DNA, purf a vodu. 

 

 

Tab. 5. Průběh PCR reakce. Při PCR reakci probíhá nejprve rozvolnění dvou řetězců DNA, dále nasednutí 

primerů a samotná syntéza DNA. Počtem opakování reakce se může docílit vyššího množství získané DNA. 
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objemy vázajícího pufru na kolonu a poté je kolona dvakrát promyta omývacím roztokem 

s etanolem. Následně je DNA z kolonky eluována elučním roztokem o objemu 35 µl. Mezi 

všemi těmito kroky je vždy kolonka v epince centrifugována silou 12 000xg po dobu jedné 

minuty a proteklý roztok je odstraněn. 

4.2.15 Štěpení DNA pomocí restrikčních endonukleáz 

Pro štěpení DNA byly použity restrikční endonukleázy AfeI a BglII. Štěpeny byly PCR 

produkty a expresní vektor pMT BiP A3A5 Cstrep. Nejprve byla DNA štěpěna enzymem AfeI 

a následně enzymem BglII z důvodu rozdílného složení pufru optimálního pro štěpení 

jednotlivými enzymy. Při každém štěpení byla použita plasmidová DNA, restrikční enzymy, 

restrikční pufr, voda. Vektor byl štěpen v celkovém množství 6 µg a v celkovém objemu reakce 

120 µl. Inserty byly štěpeny v množství zhruba 1,2 µg a celkový objem reakce byl 100 µl. 

Přesná množství jednotlivých složek jsou zobrazena v tabulce 6. Reakční směs byla inkubována 

při 37 °C vždy po dobu 6-8 hodin. 

Složka množství 

DNA 1200 ng PCR produktu 6000 ng expresního vektoru 

Restrikční undonukleázy 10 U AfeI 20 U BglII 

Pufr 10x Cut Smart 1/10 objemu reakce 

Voda Doplněna do celkového objemu reakce 

 

 

4.2.16 Deforylace expresního vektoru 

Následovala defosforylace plazmidu. Celková reakce měla objem 120 µl. Reakce obsahovala 

vektor štěpený restrikčními enzymy (120 µl; 6 µg), 6 µl fosfatázy FastAP (1 U/µl) a 14 µl pufru 

pro fosfatázu. Defosforylace probíhala 10 minut při teplotě 36 °C. Následně byla defosforylace 

ukončena pětiminutovou inkubací při 75 °C. 

4.2.17 Elektroforetická analýza DNA v agarozovém gelu 

Metoda byla prováděna v horizontální aparatuře Biorad pro agarozovou gelovou elektroforézu 

v 1x TAE pufru. Byl připraven agarozový gel (35 ml) zahříváním práškové agarozy v 1x TAE 

pufru až do jejího kompletního rozpuštění. Koncentrace agarozoveho gelu se pohybovala v 

rozmezí 0,7-1,5 % v závislosti na velikosti rozdělovaných fragmentů DNA. Po rozpuštění 

Tab. 6. Složky směsi restkrikčního štěpení. 1 U restrikční endonukleázy dokáže rozštěpit 1 µg DNA za 1 

hodinu při 37 °C. 
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agarozy byl přidán 1 µl Gel Red nebo 1µl Syber Safe barviva pro zviditelnění fragmentů DNA 

v gelu. Dále byl gel přelit do vaničky a umístěn do něj hřebínek. Po zatuhnutí gelu byl hřebínek 

vyňat a gel byl přemístěn do horizontální aparatury. Do jamek v agarózovém gelu bylo 

nanášeno 1 - 200 µl vzorku s 1/5 objemu DNA vzorkového pufru (1% SDS+0,05% orange G) 

a 0,5 - 3 µl standardu (1 kb ladder). Fragmenty byly děleny při napětí 90 V. Rozdělené 

fragmenty v gelu byly následně vizualizovány pomocí UV lampy. Dokumentace gelů byla 

prováděna digitálním fotoaparátem s krytem. 

4.2.18 Extrakce DNA z gelu  

Extrakce DNA fragmentů z agarozového gelu byla prováděna pomocí komerčního kitu Gel 

DNA recovery kit. Gel byl nasekán na malé části a rozpuštěn ve třech objemech ABD pufru 

a byl inkubován v 50 °C až do úplného rozpuštění. Dále byl roztok přemístěn do kolonky 

a centrifugován při 10 000xg po dobu jedné minuty, pak byla kolona dvakrát promyta roztokem 

Wash a DNA byla eluována elučním pufrem. Mezi jednotlivými kroky proběhla vždy 

centrifugace po dobu 1 min při 10 000xg. Kvalita a koncetrace DNA byla určována 

elektroforeticky v agarozovém gelu a spektrofotometricky pomocí přístroje NanoDrop. 

4.2.19 Ligace PCR produktu a expresního vektoru 

Do 0,5 ml mikrozkumavky byla připravena reakční směs o celkovém objemu 10 µl. Poměr 

vektoru k insertům byl 1:3. 

složky  množství 

Vektor 50 ng 

Inzert x ng v molárním poměru 1:3 k vektoru 

Blunt TA DNA ligáza 5 µl (25 U) 

Voda Doplněna do objemu 10 µl 

 

 

Směs byla inkubována 15 minut při 22 °C a poté byla naředěna 3 objemy vody. 1 µl ředěné 

ligační reakce byl následně použit pro transformaci 20 µl kompetentních buněk. 

Tab. 7. Složky ligační reakce. Ligační reakce obsahovala směs vektoru, insertů, ligázy, purfu a vody. Ligace 

probíhala při pokojové teplotě po dobu 15 minut. 
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4.2.20 Izolace plasmidové DNA  

Izolace DNA z buněčných pelet byla prováděna pomocí kitu Spin miniprep Kit (Qiagen) dle 

návodu výrobce. Pelety byly nejprve resuspendovány v P1 pufru, následně byl přidán P2 a N3 

pufr. Poté proběhla desetiminutová centrifugace při 17 000xg, supernatant byl přemístěn do 

kolonky a ta byla centrifugována při 10 000xg po dobu jedné minuty. Následovalo promytí 

kolony PB pufrem a PE pufrem pomocí centrifugace se stejným nastavením. DNA byla 

eluována EB pufrem o objemu 35 µl.  

Izolace bakteriální plasmidové DNA určené pro transfekci hmyzích buněk byla prováděna 

pomocí kitu midiprep Kit (GeneAll Biotechnology) dle návodu. Pelety byly resuspendovány 

v SI pufru s přidanou RNAsou, byl přidán S2 roztok, po inkubaci S3 roztok. Následně byla 

provedena centrifugace o síle 10 000xg do dobu 10 minut. Následně byl supernatant přemístěn 

do kolonky a centrifugován stejnou silou po dobu 3 minut. Následně byl kolonkou také 

centrifugován AW a PW roztok. Získaná DNA byla eluována do 2 ml EB pufru. 

Koncentrace a čistota izolované DNA byla změřena pomocí spektrofotometru NanoDrop. 

Tento přístroj měří absorbanci vzorku ve světle o vlnové délce 230, 260 a 280 nm.  

4.2.21 Ověření správnosti sekvence klonované DNA 

Správnost sekvence PCR produktu v expresním plasmidu byla ověřena Sangerovým 

sekvenováním, které bylo provedeno firmou GATC Biotech. Vzorky zaslané k sekvenaci 

obsahovaly cca 500 ng DNA, 1 µl 25 µM sekvenačního primeru a zbytek do 10 µl vody. 

Zkumavka byla opatřena speciálním kódem a odeslána k sekvenaci.  

4.2.22 Transfekce S2 buněk 

K transfekci byla použita DNA získaná z midiprepu a práce s buňkami probíhala v laminárním 

boxu. Byly nasazeny čtyři jamky S2 buněk v koncentraci 1 milion/ml a po třech hodinách byla 

provedena transfekce. Bylo smícháno 500 ng expresního plazmidu se 30 ng selekčního 

plazmidu pCoBLAST nesoucího rezistenci vůči blasticidinu a doplněno DNA kondenzačním 

pufrem do objemu 50 µl. K vzorkům byly přidány 4 µl enhanceru a následně probíhala inkubace 

po dobu 5 minut při pokojové teplotě. Dále bylo připipetováno 12,5 µl roztoku Effectene 

transfection reagent, se kterým byla směs promíchána a inkubována 10 minut. Poté bylo od 

buněk odebráno 300 µl růstového média, transfekční komplexy byly rozmíchány v 300 µl SFX 

média s 10 % FBS a aplikovány na S2 buňky. Následně byly buňky inkubovány po dobu dvou 

dnů při teplotě 26 °C. Poté bylo odebráno 400 µl media a přidáno 500 µl čerstvého media s 
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10 % FBS a basticidinem (konečná koncentrace 40 µg/ml). Tento postup se nadále opakoval 

zhruba každý čtvrtý den po dobu 4 týdnů. 

4.2.23  GATEWAY klonování 

Dle protokolu byla nejprve provedena BP reakce, jejíž celkový objem zaujímal 8 µl. Směs 

se skládala z předem připraveného mixu 1,8 µl BP reakce (Gateway BP klonáza) 100 ng PCR 

produktu, 100 ng plazmidu pDONR 221 a TE pufru do doplnění celkového objemu reakce. 

Směs byla inkubována přes noc při pokojové teplotě. Poté byla provedena transformace a vysetí 

buněk na bakteriální plotnu, po jejich nárůstu byly jednotlivé kolonie zaočkovány do LB media 

a z buněk byla izolována plasmidová DNA. Izolací DNA byly získány vektory pDONR 221 

scFv 5D3 LH a pDONR 221 scFv 5D3 HL, které byly otestovány sekvenační reakcí. Následně 

byla provedena LR reakce v celkovém objemu 10 µl. Byla připravena směs 1,8 µl předem 

připraveného mixu LR reakce (Gateway LR klonáza), 100 ng DNA, 100 ng plazmidu pKL 311 

a TE pufru, jehož objem byl doplněn do celkového objemu reakce. Tato směs byla inkubována 

přes noc při pokojové teplotě. Následně proběhla transformace LR reakce do bakterií. 

Po transformaci, nárůstu buněk na plotnách a zaočkování kolonií proběhla izolace DNA 

(miniprep). Po izolaci DNA a ověřění sekvence odesláním plazmidu k sekvenaci bylo 

provedeno štěpení Sac II restrikční endonukleázou, které sloužilo k linearizaci DNA. Reakce 

o objemu 30 µl obsahovala 1 µg DNA, 20 U Sac II, 3 µl 10x Cut Smart pufru a zbytek objemu 

tvořila voda. Štěpení probíhalo dvě hodiny v inkubátoru při teplotě 37 °C. 

4.2.24 Elektroporace kvasinek 

K elektroporaci kvasinek byl použit vektor pKL 311 scFv5D3 LH a pKL 311 scFv5D3 HL 

získaný GATEWAY klonováním. Pro elektroporaci byl použit alikvot kompetentních buněk 

K. lactis GG799 o objemu 250 µl. Zprvu buňky roztály na ledu a byly centrifugovány po dobu 

5 minut při 4 °C silou 4000xg, následně byl odsát supernatant a buňky byly resuspendovány 

v 400 µl vody a rozděleny do třech alikvotů o objemu 40 µl. K buňkám bylo přidáno 1,5 ng 

DNA a proběhla elektroporace v elektroporátoru a kyvětě o tloušťce 2 mm při hodnonách 

2500 V, 25 µF, 200 Ω. Následně byl do kyvety přidán roztok YPD se sorbitolem (1 M) 

a probíhala hodinová inkubace při 30 °C. Poté byly kvasinky přeneseny do 1,5 ml epinky 

a centrifugovány 1 minutu silou 7000 rpm. Supernatant byl odstraněn a peleta resuspendována 

v 1 ml sterilní vody a centrifugována minutu silou 7000 rpm. Voda byla odstraněna a následně 

přidána nová do celkového objemu 80 µl buněk. Buňky byly vysety na plotny s YCB agarem 

s 5 mM acetamidem v objemech 70 µl buněk a 10 µl naředěných buněk s 90 µl vody. Plotny 
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byly uloženy dnem vzhůru do inkubátoru o teplotě 30 °C po dobu tří dnů. Po třech dnech 

proběhlo přeočkování kolonií, kdy bylo 8 kolonií od každého konstruktu přeneseno na novou 

plotnu s YCB agarem a 5 mM acetamidem a rozetřeno specifickým způsobem do tvaru vlnky 

do středu plotny. Následovala třídenní inkubace v 30 °C. Po inkubaci byly samostatné velké 

kolonie u středu plotny přeneseny na novou plotnu a byly rozetřeny dlouhými tahy ke středu 

plotny a poté byly opět inkubovány tři dny.  

4.2.25 Test exprese scFv fragmentu v K. lactis 

Při provedení protokolu byla využívána speciální 96 jamková destička s víkem. Do jamiček byl 

napipetován roztok YPD (kvasinkový extrakt 10 g/l, glukosa 20 g/l, pepton 20 g/l) o objemu 

400 µl a do každé jamky byla přenesena jedna kolonie narostlých kolonií kvasinek. Pomocí 

sterilního očka byly zaočkovány kolonie konstruktu pKL 311 scFv 5D3 LH a pKL 311 scFv 

5D3 HL. Do jedné jamky s YPD roztokem nebyla umístěna žádná kolonie a tento vzorek sloužil 

jako negativní kontrola. Destička byla umístěna do třepačky a byla při 30 °C inkubována přes 

noc při síle třepání 300 rpm. Následně byla provedena inokulace, kdy bylo 5 µl narostlých 

kvasinek přeneseno do 400 µl roztoku YP (kvasinkový extrakt 10 g/l, pepton 20 g/l) 

s 2% galaktózou a dále třepáno při 30 °C po dobu tří dnů. Po inkubaci byl z každé jamky 

odebrán vzorek o objemu 200 µl a umístěn do zkumavky, následně byl centrifugován silou 

10 000xg při 4 °C po dobu 15 minut. Ze vzorků byl odebrán supernatant a následně proběhla 

SDS PAGE elektroforéza.  
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5 Výsledky  

Cílem této diplomové práce byla produkce funkčního jednořetězcového fragmentu protilátky 

5D3. Tento fragment byl následně charakterizován a jeho základní vazebné vlastnosti byly 

porovnány s vazebnými vlastnostmi protilátky 5D3. Dalším smyslem práce byla volba 

nejvhodnějšího expresního systému. 

5.1 Bakteriální plazmidy nesoucí jednořetězcové fragmenty protilátky 5D3 

Při zpracování diplomové práce jsem pracovala s dvěma variantami bakteriálních vektorů 

nesoucích fúzní geny scFv fragmentů protilátky 5D3. Každý obsahoval tetracyklinový 

promotor, sekvenci jednořetězcového fragmentu 5D3 protilátky, His tag a signální sekvenci, 

která směřuje produkci proteinu do periplasmatického prostoru bakterie.   

 

 

 

 

První konstrukt, se kterým jsem pracovala, obsahoval sekvenci variabilní domény lehkého 

řetězce protilátky 5D3, linker, sekvenci variabilní domény těžkého řetězce protilátky 5D3 a His 

tag a byl nazván pASK85 scFv 5D3 LH. Druhý konstrukt měl pořadí jednotlivých částí 

následující: His tag, sekvence variabilní domény těžkého řetězce protilátky 5D3, linker, 

sekvence variabilní domény lehkého řetězce protilátky 5D3. Konstrukt byl nazván 

pASK85 scFv 5D3 HL.  

5.2 Exprese scFv fragmentů ve dvou kmenech Escherichia coli 

Zpočátku byla standardním postupem provedena transformace bakteriálních kompetentních 

buněk TG1-F¯a JM83 oběma konstrukty obsahujícími scFv 5D3. Po nárůstu a indukci kultur 

jsem odebrala 40 ml kultury a provedla jsem extrakci periplasmy. Výsledný supernatant 

obsahoval rozpustné periplasmatické proteiny, zatímco peleta se skládala především 

Obr. 4. Dvě varianty bakteriálních vektorů nesoucích scFv 5D3. Vektor pASK85 scFv 5D3 LH obsahoval 

variabilní doménu lehkého řetězce protilátky 5D3, linker, variabilní doménu těžkého řetězce protilátky 5D3 a 

His tag. Vektor pASK85 scFv 5D3 HL obsahoval His tag, variabilní doménu těžkého řetězce protilátky 5D3, 

linker a variabilní doménu lehkého řetězce protilátky 5D3. Obrázek vytvořil autor. 
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z intracelulárních a membránových struktur.  Po centrifugaci a sonikaci byla provedena SDS 

PAGE elektroforéza. Oba konstrukty obsahovaly His tag, proto jsem provedla analýzu pomocí 

gelu barveného Coomassie Briliant Blue G-250 (CBB) a pomocí protilátkového označení His 

tagu na western blotu anti-His protilátkou (Obr. 5). 

Pracovala jsem s oběma kmeny bakterií v malém objemu, abych zvolila kmen s vyšší produkcí 

proteinu pro následný purifikační experiment. Jako kontroly byly použity neindukované 

kultury (Obr. 5). Na western blotu inkubovaném s anti-His protilátkou byl detekován signál o 

velikosti přibližně 25 kDa, což odpovídá teoretické velikosti scFv fragmentů odvozené 

z aminokyselinové sekvence (28 kDa). Signál byl patrný především v buněčných peletách, 

menší množství bylo patrné v supernatantech odpovídajících periplasmickému extraktu. 

 

 

 

Obr. 5. Exprese fragmentů ve dvou typech buněk analyzovaná SDS elektroforézou a western blotem. V 

pravé části lze vidět gely barvené CBB, z nichž horní gel obsahuje proteiny v bakteriální peletě a na dolním 

gelu jsou patrné proteiny periplasmy (supernatant). Vlevo jsou zobrazeny signály z western blotů, na kterých 

byl detekován scFv fragment pomocí anti-His protilátky. Na horní membráně je viditelný signál scFv 

fragmentu v peletě, na dolní membráně pak scFv v periplasmě. V prvních dvou drahách jsou písmenem K 

(kontrolní) označené neindukované buňky. Šipka označuje pozici scFv fragmentu.  

.  
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Z výsledku je zřejmé, že produkce u obou kmenů je srovnatelná a oba dva kmeny jsou 

použitelné pro produkci scFv fragmentů. Ale kmen TG1-F¯ vykazuje větší množství HL 

varianty v supernatantu než kmen JM83. Protein je tedy pravděpodobně více rozpustný. Proto 

byl pro další postup zvolem kmen TG1-F¯. 

Dle western blotu lze soudit, že konstrukt scFv 5D3 LH je pravděpodobně méně rozpustný než 

varianta HL, protože poměr množství rozpustného proteinu v supernatantu a nerozpustného 

proteinu v peletě je vyšší u varianty HL.  

5.3 Extrakce pepriplasmatických proteinů  

Při extrakci periplasmatických proteinů z velkého objemu bakteriální kultury jsem pracovala 

už pouze s kmenem TG1-F¯. Pro purifikaci každého konstruktu byla přípravena bakteriální 

kultura o objemu 2,05 litru. Optická densita při 600 nm (OD600) kultury scFv 5D3 LH 

v počátku indukce měla hodnotu 0,59. V případě kultury scFv 5D3 HL byla hodnota OD600 

1,3. 

Analýza exprese konstruktů byla provedena SDS PAGE elektroforézou. Byl vyhodnocován gel 

barvený CBB a western blot značený anti-His protilátkou (Obr. 6). 

  Obr. 6. Exprese fragmentu LH v buňkách TG1-F¯ analyzovaná SDS PAGE elektorofézou. Vpravo lze 

vidět gel barvený CBB zobrazující proteiny jednotlivých frakcí. Vzorek označený SUP znázorňuje proteiny 

obsažené v periplasmě, zatímco označení PEL znázozňuje proteiny obsažené v buněčné peletě. V levé části 

je patrný signál scFv fragmentů pocházející ze značení fragmentů anti-His protilátkou na western blotu. Šipka 

označuje pozici scFv fragmentu. Vzorky byly naneseny dvakrát kvůli jednoznačnosti detekce. X je označení 

pro vzorky netýkající se této práce. 
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Z výsledku je patrné, že se protein scFv 5D3 LH v buňkách tvoří, ale většina je nerozpustná 

nebo se hromadí v intracelulárním prostoru buněk (Obr. 6, PEL). Protein je produkován do 

periplasmatického prostoru v malém množství (Obr. 6, SUP). 

  

 

 

 

Podobně jako v případě konstruktu LH i konstrukt scFv 5D3 HL se v buňkách tvoří, ale většina 

proteinu zůstává v buněčné peletě (Obr. 7). 

5.4 Purifikace scFv fragmentů z periplasmy 

Periplasmické extrakty byly dále použity pro purifikaci obou variant scFv fragmentu. Obě 

purifikace byly provedeny podle protokolu popsaného v kapitole Metody. Při purifikaci jsem 

použila kolonu obsahující NiNTA Super flow náplň, roztoky protékaly kolonou silou gravitace. 

Nejprve jsem třicetiminutovou centrifugací při 4 °C o síle 30 000xg odstranila 

z periplasmatického extraktu nerozpustné agregáty. Supernatant byl poté nanesen na kolonu 

Obr. 7. Analýza exprese fragmentu HL v buňkách TG1-F¯ pomocí SDS PAGE elektorofézy. Vpravo lze 

vidět gel, ve kterém byly proteiny jednotlivých frakcí zviditelněny pomocí barvení CBB.  Vzorek označený 

SUP znázorňuje proteiny obsažené v periplasmické extrakci, zatímco označení PEL znázozňuje proteiny 

obsažené v buněčné peletě. V levé části obrázku je znázorněno imunoznačení fragmentu pomocí anti-His 

protilátky na western blotu. Šipky označují pozici scFv fragmentu. 
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ekvilibrovanou pomocí 20 ml ekvilibračního pufru. Dále následovaly dva promývací kroky 

o objemu 10 ml a čtyři eluční kroky o objemu 10 ml. První eluce obsahovala 67,5 mM imidazol, 

druhá 135 mM imidazol, třetí 202,5 mM imidazol a čtvrtá obsahovala 250 mM imidazol. 

Získané frakce jsem po purifikaci zamrazila tekutým dusíkem a uložila v -80 °C.  

Analýza jednotlivých purifikačních kroků byla provedena pomocí SDS PAGE elektroforézy, 

proteiny byly v gelu zviditelněny barvením CBB a na western blotu imunoznačením anti-His 

protilátkou. Obraz western blotu ukazuje, že LH varianta scFv fragmentu byla přítomna 

v elucích 1 a 2 v podobném množství, zatímco HL varianta byla eluována především prvním 

elučním krokem a v menším množství také v eluci 2 (Obr. 8 a 9, levá strana, šipka). Přítomnost 

proteinů v elucích byla potvrzena také přítomností fragmentů v gelech barvených CBB (Obr. 8 

a 9, pravá strana, šipka). Dalším krokem bylo snížení objemu eluovaného proteinu a zvýšení 

jeho koncentrace pomocí filtrace. V případě varianty LH jsem se rozhodla filtrovat pouze eluci 

2, protože v eluci 1 byly na CBB gelu viditelné další proteiny neodpovídající scFv fragmentu. 

U varianty HL jsem spojila eluci 1 s elucí 2 a provedla jsem filtraci následujícícm postupem.  

  

 

 

Obr. 8. Purifikace scFv 5D3 LH. LH varianta scFv fragmentu byla purifikována pomocí kolony obsahující 

NiNTA náplň. Jednotlivé purifikační kroky byly analyzovány pomocí SDS elektroforézy. Proteiny 

jednotlivých frakcí byly zviditelněny barvením CBB v gelu (pravá část), zatímco scFv fragment byl specificky 

zobrazen na western blotu pomocí anti-His protilátky (levá část). Šipka označuje pozici scFv fragmentu. 
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Pomocí centrifugačního filtru Amicon s limitem propustnosti 10 kDa o objemu 0,5 ml jsem 

opakovanou centrifugací (5 minut, 4 °C, 4000xg) snížila objem eluovaných proteinů na 100 μl, 

čímž jsem dosáhla zvýšení koncentrace proteinů na 1,67 mg/ml (LH varianta) a 1,33 mg/ml 

(HL varinta). Následně jsem provedla SDS PAGE elektroforézu a zobrazila koncentrované 

proteiny a případné kontaminující proteiny pomocí imunoznačení anti-His protilátkou na 

western blotu a pomocí barvení CBB v gelu (Obr. 10). Pomocí western blotu byla ověřena 

velikost produkovaných scFv fragmentů odpovídající 28 kDa, na gelu barveném CBB je patrná 

vysoká čistota obou izolovaných variant. Analýza purifikovaných proteinů tedy ukázala, 

že jsem purifikací získala obě varianty scFv fragmentu 5D3 ve vysoké čistotě a dostatečném 

množství. 

  

 

 

 

Obr. 9. Purifikace scFv 5D3 HL. HL varianta scFv fragmentu byla purifikována pomocí kolony obsahující 

NiNTA náplň. Jednotlivé purifikační kroky byly analyzovány pomocí SDS elektroforézy. Proteiny 

jednotlivých frakcí byly zviditelněny barvením CBB v gelu (pravá část), zatímco scFv fragment byl specificky 

zobrazen na western blotu pomocí anti-His protilátky (levá část). Šipka označuje pozici scFv fragmentu. 



54 

 

 

 

Následně jsem provedla srovnání výtěžku obou variant scFv fragmentu (Tab. 8). Obě varianty 

byly získány ze 4 litrů indukované kultury. Optická densita (OD600) kultur při sklízení buněk 

pro periplasmickou extrakci se lišila, její hodnota je uvedena v tabulce 8. Celkový objem 

získaného proteinu byl u obou variant 100 µl. Po vztažení získaného množství purifikovaného 

proteinu na objem bakteriální kultury 1 litr při OD600 = 1 výsledky ukázaly, že produkce 

varianty LH (30,7 µg/l) je zhruba dvakrát větší než produkce varianty HL (16,8 µg/l). 

varianta OD600 při 

sklízení 

finální 

koncentrace scFv 

množství scFv 

získané z 4 l kultury 

normalizovaný 

výtěžek scFv 

scFv 5D3 LH 1,36 1,67 mg/ml 167 µg 30,7 µg/l/OD600 

scFv 5D3 HL 1,98 1,33 mg/ml 133 µg 16,8 µg/l/OD600 

 

 

Tab. 8. Srovnání parametrů produkce jednotlivých variant scFv fragmentu 5D3. Množství 

produkovaného proteinu bylo normalizováno objemem bakteriální kultury a její optickou densitou (OD600).   

Obr. 10. Analýza koncentrovaných purifikovaných scFv fragmentů 5D3 pomocí SDS elektroforézy. 

Proteiny rozdělené v gelu byly zviditelněny barvením CBB (pravá část), scFv fragmenty byl specificky 

zobrazeny na western blotu pomocí anti-His protilátky (levá část). Šipka označuje pozici scFv fragmentů.  
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5.5 Charakterizace scFv fragmentů 5D3 produkovaných v E. coli 

Následné experimenty charakterizující vazebné vlastnosti získaných fragmentů sloužily k 

ověření, zda purifikované scFv fragmenty mají zachovanou specifitu a afinitu vazebného místa 

originální protilátky 5D3. K charakterizaci jsem zvolila tři metody popisující vazbu 

jednořetězcového fragmentu na GCPII. ELISA zobrazuje vazbu scFv fragmentu na 

rekombinantní purifikovaný protein imobilizovaný na pevném podkladu. Tato metoda 

umožňuje stanovení disociační konstanty studovaných proteinů. Průtoková cytometrie 

poskytuje informace o vazbě scFv na nativní GCPII vystavené na buněčném povrchu a 

začleněné do svého původního fyziologického mikroprostředí. Mikroskopie podává informaci 

o kompartmentalizaci antigenu v rámci eukaryotické buňky, o případné zkřížené reaktivitě 

s jiným antigenem a o jeho lokalizaci v buňce. 

 

 

 

 

5.5.1 ELISA 

Purifikované scFv fragmenty byly nejprve charakterizovány metodou ELISA. Tato metoda 

umožňuje stanovení disociační hodnoty Kd, která v případě protilátek popisuje jejich afinitu 

vůči antigenu. V MaxiSorp desce byl prostřednictvím streptavidinu ukotven fúzní konstrukt 

GCPII značený na N-konci biotinem. Následně byla provedena inkubace s anti-GCPII 

protilátkou a jejími fragmenty (scFv 5D3 LH, scFv 5D3 HL, originální protilátka 5D3) 

v uspořádání dvojkových ředících řad o šestnácti bodech, z kterých nejvyšší koncentrace 

odpovídala 40 nM protilátce 5D3 a 400 nM scFv fragmentům. Množství vázaného scFv 

Obr. 11. Zjednodušené zobrazení charakterizačních metod. Vlevo je znázorněná metoda ELISA, ve které 

se jednořetězcový fragment váže na ukotvený rekombinantní protein GCPII. Vpravo je zobrazena 

mikroskopie a průtoková cytometrie, ve kterých je GCPII ukotveno v membráně buněk. Obrázek vytvořil 

autor. 
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fragmentu nebo protilátky bylo kvantifikováno spektrofotometricky měřením kolorimetrické 

reakce substrátu s enzymem konjugovaným k sekundární protilátce. Protilátka 5D3 byla 

analyzována kozí anti-myší sekundární protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidasou, 

zatímco scFv fragmenty byly analyzovány peroxidasovým konjugátem anti-His protilátky. Pro 

oba typy konjugátů byla stanovena úroveň nespecifického pozadí, které bylo následně odečteno 

od naměřených hodnot ředících řad. Výsledné hodnoty absorbance byly převedeny na podíl 

vázané protilátky a byly vyjádřeny v procentech (Tab. 9). Z hodnot ředících řad byla metodou 

nelineární regrese stanovena disociační konstanta (Kd) scFv fragmentů a získaná hodnota byla 

porovnána s Kd originální protilátky (Obr. 12).   

5D3   scFv 5D3 LH scFv 5D3 HL 

koncentrace 
[nM] 

absorbance 
% vazby   

koncentrace 
[nM] absorbance % vazby absorbance % vazby 

40 1,1185 92,171   400 2,792333 98,345 2,884333 96,326 

20 1,1815 97,363   200 2,796333 98,486 2,833333 94,623 

10 1,1635 95,880   100 2,725333 95,985 2,994333 100,000 

5 1,2135 100,000   50 2,839333 100,000 2,827333 94,423 

2,5 1,1005 90,688   25 2,713333 95,562 2,890333 96,527 

1,25 0,8545 70,416   12,5 2,263333 79,714 2,416333 80,697 

0,625 0,5545 45,694   6,25 1,500333 52,841 1,633333 54,547 

0,3125 0,4365 35,970   3,125 0,965333 33,999 0,954333 31,871 

0,15625 0,3355 27,647   1,5625 0,641333 22,587 0,550333 18,379 

0,078125 0,2285 18,830   0,78125 0,285333 10,049 0,027333 0,913 

0,039063 0,1375 11,331   0,390625 0,120333 4,238 0,058333 1,948 

0,019531 0,0745 6,139   0,195313 0,048333 1,702 -0,13967 -4,664 

0,009766 0,0545 4,491   0,097656 0,033333 1,174 -0,20267 -6,768 

0,004883 0,0345 2,843   0,048828 -0,03467 -1,221 -0,14667 -4,898 

0,002441 0,0365 3,008   0,024414 -0,02067 -0,728 -0,04867 -1,625 

0,001221 0,0405 3,337   0,012207 -0,02367 -0,834 -0,01967 -0,657 

  

 

 

 

 

Tab. 9. Měření interakce scFv fragmentů s GCPII pomocí metody ELISA. V bílých sloupečcích je 

zobrazená koncentrace protilátky a fragmentů. Zelenožlutý sloupec obsahuje údaje o měřené absorbanci při 

492 nm po odečtu pozadí. Ve světlém sloupci jsou hodnoty podílu vázané protilátky vyjádřené v procentech. 



57 

1 0 -3 1 0 -2 1 0 -1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3

0

5 0

1 0 0

E L IS A

A fin ita  s c F v  5 D 3  L H , s c F v  5 D 3  H L , m A b  5 D 3

k o n c e n tra c e  [n M ]

%
 v

a
z

b
y

5 D 3

s c F v 5 D 3 H L

     Kd

5D3 

0.5061

scFv5D3LH

5.374

scFv5D3HL

5.767

s c F v 5 D 3 L H

 

 

 

Disociační konstanta scFv 5D3 LH odpovídající hodnotě 5,4 je velmi blízká Kd scFv 5D3 HL, 

jehož hodnota je 5,8, rozdíl mezi nimi je zanedbatelný. Protilátka 5D3 má hodnotu Kd 0,5, tedy 

zhruba desetkrát nižší než scFv fragmenty. Protilátka tedy vykazuje vyšší afinitu než scFv 

fragmenty. Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben tím, že protilátka 5D3 obsahuje ve své 

struktuře dvě vazebná místa pro GCPII, zatímco jednořetězcové fragmenty mají pouze jedno 

vazebné místo pro antigen. Rozdíl afinit obou typů molekul v rámci jednoho řádu tedy není 

způsoben změnou afinity vazebného místa. Tímto experimentem jsem ověřila, že fragmenty 

protilátky 5D3 mají zachované vazebné místo pro antigen, a zjistila jsem jejich afinitu vůči 

rekombinantnímu GCPII.  

5.5.2 Průtoková cytometrie 

Data získaná metodou ELISA byla dále ověřena pomocí průtokové cytometrie na živých 

buňkách. Přínos tohoto metodického postupu spočívá ve využití endogenně produkovaného 

antigenu, který je ukotvený v plasmatické membráně a vyskytuje se tak ve svém fyziologickém 

prostředí. Protein se v tomto modelu vyskytuje v nativní konformaci a experimentální 

uspořádání se tak nejvíc přibližuje podmínkám in vivo, avšak na rozdíl od ELISA metody může 

Obr. 12. Analýza afinity vazby scFv fragmentů na GCPII metodou ELISA. Data byla zpracována 

v softwaru GraphPad za využití nelineární regrese. Na ose x je vynesena koncentrace protilátkových molekul, 

na ose y je vynesen podíl vázaných molekul vyjádřený v procentech.  
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být stérická přístupnost epitopu na antigenu omezena okolními komponentami.  Podobně jako 

ELISA tato metoda umožňuje stanovení disociační hodnoty Kd.  

V prvním experimentu jsem ověřila vazbu fragmentů na GCPII. Experiment byl proveden na 

linii LNCaP produkující GCPII a na negativní linii DU145. Buňky byly inkubovány s 10 nM 

scFv fragmenty a s 10 nM protilátkou 5D3, poté s anti-His protilátkou (pouze scFv fragmenty) 

následovanou kozí anti-myší protilátkou konjugovanou s AlexaFluor647 (Obr. 13). Pro 

stanovení nespecifické vazby sekundárních protilátek byly provedeny kontroly, u kterých byly 

z inkubací vynechány scFv fragmenty a protilátka 5D3 (anti-His), anti-His protilátka (sec Ab), 

případně i sekundární protilátka (ctrl). Značení apoptotických buněk interkalačním činidlem 

Hoechst 33258 umožnilo analyzovat pouze živé buňky. Intenzita fluorescence buněk 

jednotlivých vzorků je zobrazena v grafu na obrázku 13. Buňky produkující GCPII (LNCaP) 

po inkubaci se scFv fragmenty vykazují výrazné zvýšení fluorescence na rozdíl od negativní 

linie DU145, což potvrzuje specifickou vazbu scFv fragmentů na GCPII ukotvené 

v plasmatické membráně. Inkubace LNCaP buněk s protilátkou 5D3 vedla k vyšší intenzitě 

fluorescence v porovnání se vzorky scFv fragmentů. Tento výsledek odpovídá datům získaným 

ELISA měřením.  

 

 
Obr. 13. Sledování interakce scFv fragmentů s GCPII na povrchu LNCaP buněk pomocí průtokové 

cytometrie. scFv fragmenty spolu s protilátkou 5D3 byly inkubovány s buňkami produkujícími GCPII 

(LNCaP). Jako negativní kontrola byla použita linie DU145. Intenzita fluorescence buněk v jednotlivých 

vzorcích byla zobrazena ve formě histogramu pomocí programu FlowJo. Pro porovnání jednotlivých vzorků 

byl využit medián intenzity fluorescence.   
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V dalším experimentu jsem stanovila hodnoty Kd obou variant scFv fragmentu na živých 

buňkách produkujících GCPII a provedla jsem srovnání s Kd protilátky 5D3 (Obr. 14). Měření 

bylo provedeno pomocí dvojkových ředících řad scFv fragmentů a protilátky 5D3 složených 

z 24 bodů. První bod ředící řady fragmentu odpovídal 1000 nM koncentraci, zatímco v prvním 

bodu ředící řady protilátky 5D3 byla 100 nM koncentrace proteinu. Pozadí měření bylo 

stanoveno pomocí kontrol, ve kterých byla vynechána inkubace s anti-GCPII molekulami (anti-

His), případně i inkubace s anti-His protilátkou (sec Ab) a konjugátem sekundární protilátky 

(ctrl). Průměrná hodnota intenzity fluorescence jednotlivých vzorků byla vyjádřena mediánem. 

Po odečtu pozadí byla data zpracována v programu GraphPad a pomocí nelineární regrese byla 

určena hodnota Kd pro obě varianty scFv fragmentu a protilátku 5D3.  

Obdobný experiment na průtokovém cytometru jsem provedla celkem pětkrát, a v této práci 

prezentuji pouze jeden zástupný experiment. Výsledky všech dalších experimentů byly velmi 

podobné. 
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Obr. 14. Stanovení Kd scFv fragmentů pomocí průtokové cytometrie. Ředící řady scFv fragmentů 

a protilátky 5D3 byly inkubovány s buňkami produkujícími GCPII (LNCaP). Jako negativní kontrola byla 

použita linie DU145. Intenzita fluorescence buněk v jednotlivých vzorcích byla zobrazena ve formě 

histogramu pomocí programu FlowJo. Pro hodnocení byly použity hodnoty mediánu intenzity fluorescence 

jednotlivých vzorků, které byly přepočteny na procentuální zastoupení vázané molekuly. Hodnota Kd byla 

stanovena v programu GraphPad využívající nelineární regrese.   
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Kd obou variant odpocídající hodnotě 3,1 byly totožné a byly zhruba tři a půl krát vyšší než Kd 

protilátky 5D3. Výsledky měření průtokovou cytometrií tedy potvrdily data získaná měřením 

ELISA a ukazují na zachování struktury vazebného místa a afinity obou variant scFv fragmentu 

5D3. 

5.5.3 Mikroskopie 

V rámci charakterizace svFv 5D3 HL a scFv 5D3 LH bylo testováno nepřímé 

imunofluorescenční značení GCPII proteinu pomocí scFv fragmentů. Tato metoda měla přinést 

informaci o případné zkřížené reaktivitě scFv fragmentů s jiným antigenem a jeho lokalizaci 

v rámci buňky.  Metodika mikroskopie byla v průběhu mé práce experimentálně upravována 

kvůli výskytu nežádoucího nespecifického pozadí. Celkově bylo mikroskopických experimentů 

provedeno patnáct, v práci jsou zobrazeny pouze zástupné experimenty.  

V prvních experimentech bylo pozorováno velmi silné pozadí způsobené anti-His protilátkou 

vytvářející nespecifický signál v cytoplasmě buněk (Obr. 15, anti-His).  

 

 

 

 

Obr. 15. Nepřímé imunofluorescenční značení GCPII pomocí scFv fragmentů 5D3.  Formaldehydem 

fixované buňky byly inkubovány se scFv fragmenty nebo s protilátkou 5D3. Signál byl zobrazen pomocí 

kombinace značení anti-His protilátkou a kozí anti-myší sekundární protilátkou konjugovanou 

s AlexaFluor488. V případě značení protilátkou 5D3 nebyla provedena inkubace s anti-His protilátkou. Modře 

jsou pomocí DAPI znázorněna jádra buněk. Zelený signál reprezentuje fragmenty scFv 5D3 nebo protilátku 

5D3 navázanou na povrchově vázané GCPII. Zvětšení obrazu je 200x. U kontrolních buněk zobrazujících 

pozadí anti-His protilátky (sloupec anti-His) je zřetelný nespecifický signál. 
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Následně jsem testovala různé koncentrace anti-His protilátky, abych nespecifickému signálu 

předešla (Obr. 16). Toto pozadí nebylo možné odstranit pouhým snížením koncentrace anti-His 

protilátky. Při použití koncentrace anti-His protilátky nevytvářející nespecifické pozadí byl 

specifický signál scFv fragmentu velmi slabý a obtížně hodnotitelný. Proto byla metoda dále 

optimalizována. Použití blokačních činidel (BSA, bovinní fetální serum a odtučněné sušené 

mléko) a detergentů (Tween-20) nemělo vliv na nespecifické pozadí anti-His protilátky 

(výsledky nezobrazeny). Optimalizace metody za účelem snížení pozadí anti-His protilátky 

vedla k vyloučení fixačního kroku a detergentu z inkubačního protokolu. 

 

 

 

 

 

Finální experiment byl proveden na buňkách s GCPII vázaným na povrchu (LNCaP) a bez 

povrchově vázaného GCPII (DU145). Buňky nebyly fixovány a byly inkubovány s fragmenty 

a primární protilátkou (scFv 5D3 LH, scFv 5D3 HL, mAb 5D3), anti-His protilátkou a se 

sekundární protilátkou konjugovanou s AlexaFluor488 (Obr. 17). Všechny kroky probíhaly 

v PBS při pokojové teplotě. Kontrolní vzorky byly inkubovány pouze s anti-His protilátkou a 

sekundární protilátkou.  

  

Obr. 16. Titrace anti-His protilátky v nepřímém imunofluorescenčním značení GCPII pomocí scFv 

fragmentu 5D3. Formaldehydem fixované buňky byly inkubovány s koncentrační řadou anti-His protilátky. 

Signál byl zobrazen pomocí kozí anti-myší sekundární protilátky konjugované s AlexaFluor488 (zelený kanál). 

Modře jsou pomocí DAPI znázorněna jádra buněk. Zvětšení obrazu je 200x. Nespecifický signál je patrný i 

v negativní linii a mizí s klesající koncentrací anti-His protilátky. 
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Mikroskopické obrazy ukázaly specifický signál scFv fragmentů vázaných na povrchový 

antigen GCPII. Nespecifické značení anti-His protilátky nebylo pozorováno. Byly provedeny 

dva nezávislé experimenty se stejným výsledkem. Získaná data potvrdila specifickou vazbu 

scFv fragmentů na GCPII protein na povrchu buněk a vyloučila zkříženou reaktivitu těchto 

fragmentů s jiným povrchovým antigenem. Z důvodu nespecifického značení anti-His 

protilátky v cytoplasmě nemohla být sledována případná zkřížená reaktivita scFv fragmentů 

v intracelulární části buněk. 

Obr. 17. Optimalizace nepřímého imunofluorescenčního značení povrchové molekuly GCPII pomocí 

scFv fragmentů 5D3.  Živé buňky byly inkubovány se scFv fragmenty a s protilátkou 5D3 při laboratorní 

teplotě. Signál byl zobrazen pomocí kombinace značení anti-His protilátkou a kozí anti-myší sekundární 

protilátkou konjugovanou s AlexaFluor488. V protokolu nebyl použit zádný detergent.  Modře jsou pomocí 

DAPI znázorněna jádra buněk. Zelený signál reprezentuje fragmenty scFv 5D3 nebo protilátku 5D3 vázanou 

na GCPII ukotveném na povrchu buněk. Zvětšení obrazu je 200x. 
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5.6 Příprava plazmidů pro expresi scFv fragmentů v kvasinkách 

Pro klonování jednořetězcových fragmentů protilátky 5D3 do kvasinek bylo použita technika 

GATEWAY klonování. Byl proveden návrh primerů pro obě varianty fragmentů, které 

umožňily amplifikaci jejich genů spolu s His tagem a vnesení sekvencí potřebných 

pro klonování genů do donorového vektoru. Varianta scFv 5D3 LH byla amplifikována dvěma 

po sobě jdoucími PCR reakcemi, kterými byly do PCR produktu vneseny klonovací sekvence 

a štěpné místo pro enzym TEV umístěné mezi scFv fragment a His tag. scFv 5D3 HL konstrukt 

byl amplifikován jednou PCR reakcí, kterou byly vneseny klonovací sekvence. 

Byla provedena první PCR reakce obou jednořetězcových fragmentů protilátky 5D3. PCR 

reakce měla objem 20 µl a obsahovala 20 ng bakteriálního vektoru pASK85 scFv 5D3 LH 

v případě varianty LH a pASK85 scFv 5D3 HL v případě varianty HL, 2 µM přímý a zpětný 

primer (pDN 5D3 scFv LH F primer a pDN 5D3 scFv LH R primer pro variantu LH a pDN 

5D3 scFv HL F primer a pDN 5D3 scFv HL R primer pro variantu HL), vodu a polymerázový 

mix Pfu Ultra II master mix. Reakce probíhala za standardních podmínek. Po reakci byla 

provedena analýza PCR produktů v 0,8 % agarozovém gelu (Obr. 18). Sekvence obou genů 

byla specificky amplifikována v dostatečném množství, velikost separované DNA odpovídala 

teoretické velikosti amplifikovaných sekvencí (795 bp u varianty LH, 798 bp u varianty HL). 

PCR produkty byly přečištěny pomocí Clean up kitu.  Koncentrace PCR1 scFv 5D3 LH byla 

31,5 ng/µl a koncentrace PCR1 scFv 5D3 HL byla stanovena na 22,4 ng/µl. 

 

Obr. 18. První PCR amplifikace scFv genů určených pro GATEWAY klonování. V agarózovém gelu byly 

rozděleny produkty první PCR reakce, které byly zobrazeny pomocí interkalačního činidla Gel Red. 
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U konstruktu scFv 5D3 LH byla provedena druhá PCR standardním postupem s použitím 

přímého primeru pDN 5D3 scFv LH 2 PCR F a reversního primeru pDN 5D3 scFv LH R.  

Amplifikace byla ověřena separací v agarozovém gelu (Obr. 19), velikost separované DNA 

odpovídala teoretické velikosti fragmentu odpovídající 817 bp.  

 

 

 

Po reakci byla provedena analýza PCR produktu v 0,8 % agarózovém gelu (Obr. 19), sekvence 

scFv fragmentu byla specificky amplifikována v dostatečném množství. PCR produkt byl 

přečištěn pomocí Clean up kitu a výsledná koncentrace PCR2 scFv 5D3 LH byla 288 ng/µl.  

Po získání finálních PCR produktů následovala BP reakce obou konstruktů, při které byl PCR 

produkt vložen do donorového vektoru pDONR 221 pomocí GATEWAY BP klonázy. Byla 

provedena transformace kompetentních bakterií donorovými vektory obsahujícími sekvence 

scFv fragmentů a transformované buňky byly kultivovány na živných půdách obsahujících 

kanamycin. Samostatné kolonie transformovaných bakterií byly inokulovány do 3 ml LB 

média s kanamycinem a plasmidová DNA kultivovaných bakterií byla izolována kitem 

Obr. 19. Druhá PCR amplifikace konstruktu scFv 5D3 LH určeného pro GATEWAY klonování. V 

agarózovém gelu byl rozdělen produkt druhé PCR reakce, který byl zobrazen pomocí interkalačního činidla 

Gel Red. 
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miniprep. Získán byl plazmid pDONR 221 scFv 5D3 LH a pDONR 221 scFv 5D3 HL. 

Sekvence obou plazmidů byla ověřena sekvenační reakcí za použití sekvenačního primeru 

M13. 

Po ověření správnosti sekvence donorových vektorů byla provedena LR reakce obou 

konstruktů, při které byly geny scFv fragmentů přeneseny z donorového vektoru do expresního 

vektoru pKL 311 pomocí GATEWAY LR klonázy. Připravené plasmidy byly označney pKL 

311 scFv 5D3 LH a pKL 311 scFv 5D3 HL. pKL 311 vektor umožňuje sekreci proteinů do 

kultivačního media díky signální sekvenci navádějící protein ven z buňky. Byla provedena 

transformace kompetentních bakterií expresními vektory obsahujícími sekvence scFv 

fragmentů a transformované buňky byly kultivovány na živných půdách obsahujících 

ampicilin. Samostatné kolonie transformovaných bakterií byly inokulovány do 3 ml LB média 

s ampicilinem a plasmidová DNA kultivovaných bakterií byla izolována kitem miniprep. 

Izolovaná DNA plazmidu pKL 311 scFv 5D3 LH měla koncentraci 628 ng/µl, zatímco DNA 

pKL 311 scFv 5D3 HL měla koncentraci 942 ng/µl. Sekvence plazmidů byly ověřeny pomocí 

sekvenace se sekvenačním primerem A mate factor seqFw. 

 

 

 

 

5.7 Produkce scFv fragmentů kvasinkami rodu Kluyveromyces lactis  

Sekvence DNA použitá k elektroporaci kvasinek byla předem ověřena sekvenací. Následně 

proběhla linearizace DNA pomocí štěpení SacII restrikční endonukleázou. Toto štěpné místo 

se nachází ve vnitřní sekvenci expresního vektoru. DNA byla následně přečištěna Clean up 

kitem. Linearizovaná DNA pKL 311 scFv 5D3 LH měla koncentraci 250 ng/µl, linearizovaná 

DNA pKL 311 scFv 5D3 HL měla koncentraci 353 ng/µl.  Následovala elektroporace 

elektrokompetentních kvasinek K. lactis GG799 expresními vektory nesoucími scFv 

fragmenty. Elektroporované kvasinky byly kultivovány na selekční živné půdě obsahující 

Obr. 20. Dvě varianty kvasinkových vektorů nesoucích scFv 5D3. Vektor pKL 311 scFv 5D3 LH 

obsahoval variabilní doménu lehkého řetězce protilátky 5D3, linker, variabilní doménu těžkého řetězce 

protilátky 5D3 a His tag. Vektor pKL 311 scFv 5D3 HL obsahoval His tag, variabilní doménu těžkého řetězce 

protilátky 5D3, linker a variabilní doménu lehkého řetězce protilátky 5D3. Obrázek vytvořil autor. 
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acetamid a byly celkem třikrát přeočkovány pomocí sterilního očka. Po skončení selekce bylo 

osm klonů každé varianty scFv fragmentu inokulováno do tekutého media a exprese scFv 

fragmentů byla indukována galaktosou. Po třech dnech indukce bylo odebráno kultivační 

medium, které bylo posléze analyzováno SDS elektroforézou. Pro detekci scFv fragmentů ve 

vzorcích bylo provedeno imunoznačení western blotu pomocí anti-His protilátky, jelikož 

kvasinkové konstrukty scFv fragmentů jsou fúzní proteiny nesoucí His tag podobně jako 

bakteriální fragmenty popsané výše (Obr. 21). 

  

 

 

 

Detekce His tagu na western blotu nezaznamenala expresi scFv fragmentů v žádném 

testovaném klonu ani u jedné z variant scFv fragmentu. Přítomnost signálu pozitivní kontroly 

(purifikované scFv fragmenty pocházející z E. coli, teoretická velikost podle aminokyselinové 

Obr. 21. Analýza exprese scFv 5D3 fragmentů v kvasinkách K. lactis pomocí western blotu. Vzorky 

kultivačního media byly rozděleny v gelu a přeneseny na PVDF membránu, na níž byl specifický signál scFv 

fragmentů zobrazen pomocí anti-His protilátky. Pozitivní kontrolu tvořily purifikované scFv fragmenty 

pocházející z E. coli. Na membráně western blotu jsou patrné pouze pozitivní kontroly. Exprese scFv 

fragmentu nebyla pozorována v žádném klonu kvasinek. 
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sekvence 28 kDa) prokázala správné technické provedení experimentu a zároveň zpřesnila 

případnou pozici specifického signálu na membráně. Případná velikost produkovaných 

kvasinkových scFv fragmentů by odpovídala 30 kDa.   

Pro zvýšení pravděpodobnosti nalezení kvasinkového klonu produkujícího detekovatelné 

množství scFv fragmentu byl experiment proveden znovu včetně elektroporace, ve které bylo 

zvýšeno množství elektroporované DNA na 2 µg/vzorek.  

Experiment byl proveden stejně jako předchozí. Klonů pKL311 scFv 5D3 LH bylo získáno 

celkem čtrnáct, zatímco klonů varianty pKL311 scFv 5D3 HL bylo získáno devět. Kultivační 

medium jednotlivých klonů bylo analyzováno pomocí SDS elektroforézy a western blotu 

značeného anti-His protilátkou (Obr. 22 a 23). 

   

 

 

Obr. 22. Analýza exprese scFv 5D3 fragmentů v kvasinkách K. lactis pomocí western blotu. Vzorky 

kultivačního media byly rozděleny v gelu a přeneseny na PVDF membránu, na níž byl specifický signál scFv 

fragmentů zobrazen pomocí anti-His protilátky. Pozitivní kontrolu tvořily purifikované scFv fragmenty 

pocházející z E. coli.  
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Ani v druhém experimentu detekce His tagu na western blotu nezaznamenala expresi scFv 

fragmentů v žádném testovaném klonu ani u jedné z variant scFv fragmentu. Na gelu barveném 

CBB byly patrné proteiny sekretované kvasinkami do kultivačního media. Při porovnání s 

pozitivní kontrolou tvořenou purifikovanými scFv fragmenty pocházejícími z E. coli však 

žádný viditelný signál neodpovídal velikosti scFv fragmentů. Tento poznatek byl ve shodě s 

výsledkem western blotu. Nepřítomnost sekretovaných scFv fragmentů v kultivačním mediu 

mohla být způsobena totální absencí exprese fragmentů nebo velmi slabou úrovní exprese, která 

nedosáhla detekčního limitu použitého imunoznačení western blotu. Vzhledem k základnímu 

úkolu této práce, kterým byl výběr expresního systému poskytujícího vysoký výtěžek vysoce 

čistého purifikovaného proteinu, bylo od dalšího testování tohoto modelu upuštěno. 

  

Obr. 23. Analýza exprese scFv 5D3 fragmentů v kvasinkách K. lactis pomocí SDS elektroforézy. Vzorky 

kultivačního media byly rozděleny v gelu a zviditelněny barvením CBB. Pozitivní kontrolu tvořily 

purifikované scFv fragmenty pocházející z E. coli. Na gelu jsou v požadované velikosti patrné pouze 

fragmenty pozitivních kontrol.  
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5.8 Příprava plazmidů pro expresi scFv fragmentů v hmyzích buňkách 

Klonování expresních vektorů nesoucích sekvence scFv fragmentů 5D3 bylo provedeno 

pomocí štěpení restrikčními endonukleázami.  

Bylo využito plazmidu pMT BiP A3A5 CStrep, který obsahoval signální sekvenci podporující 

sekreci produkovaného proteinu do kultivačního media a C-koncovou značku SA-strep. Tato 

značka odpovídá vysokoafinnímu tagu o aminokyselinové sekvenci SAWSHPQFEK 

specificky se vážícímu na kolonové náplně Streptactin. V plasmidu pMT BiP A3A5 CStrep 

byla pomocí štěpení restrikčními enzymy BglII a AfeI zaměněna sekvence anticalinu A3A5 za 

sekvenci scFv fragmentů. Tímto způsobem byly získány expresní vektory nesoucí sekvence 

scFv fragmentů 5D3 spojené na C konci s SA-strep značkou.  

Nejprve byla provedena PCR amplifikace jednořetězcových fragmentů pomocí párů primerů 

scFv5D3 LHstrep F/scFv5D3 LHstrep R a scFv5D3 HLstrep F/scFv5D3 HLstrep R. 

Templátovou DNA tvořily bakteriální vektory pASK85 scFv 5D3 LH a 

pASK85 scFv 5D3 HL. Následně byla amplifikace scFv fragmentů ověřena separací PCR 

produktů v 0,8 % agarozovém gelu. Podle očekávání byly v gelu pozorovány fragmenty DNA 

v dostatečném množství o velikosti zhruba 600 bází odpovídající velikosti amplifikovaných 

genů (Obr. 24). PCR produkt varianty LH by měl obsahovat 760 bází, zatímco PCR produkt 

varianty HL sestává z 757 bází. 

  

 

Obr. 24. Analýza PCR produktů scFv genů pomocí agarozové elektroforézy. V agarozovém gelu byly 

rozděleny produkty PCR reakce, které byly zobrazeny pomocí interkalačního činidla Gel Red.  
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PCR produkty by následně přečištěny Clean Up kitem.  DNA scFv 5D3 LH měla koncentraci 

44,5 ng/µl a DNA scFv 5D3 HL měla koncentraci 27,7 ng/µl.  Následovalo restrikční štěpení 

PCR produktů a vektoru pMT BiP A3A5 CStrep. Všechny vzorky DNA byly štěpeny 

kombinací restrikčních enzymů AfeI a BglII. Štěpený plazmid pMT BiP A3A5 CStrep byl 

defosforylován a rozdělen v agarozovém gelu a extrahován (Obr. 25). Velikosti fragmentů 

DNA viditelných v gelu odpovídaly očekávaným hodnotám. Z DNA pMT BiP A3A5 CStrep 

vektoru měly restrikčním štěpením vzniknout dva fragmenty o velikosti 3602 bp a 542 bp. Větší 

fragment měl být tvořen expresním vektorem, a proto byl zvolen pro extrakci z gelu. Získaná 

DNA měla koncentraci 107 ng/µl.  

 

 

 

Štěpené PCR produkty byly přečištěny pomocí Clean Up kitu, následně byly smíchány 

s extrahovaným vektorem v poměru 3:1 a byla provedena ligace. Kompetentní buňky (Library 

efficiency cells) byly transformovány ligační směsí a kultivovány na živné půdě s ampicilinem. 

Jednotlivé kolonie byly inokulovány do LB media s ampicilinem a kultivovány. Z bakteriálních 

kultur byla izolována plasmidová DNA miniprep kitem. Celkem bylo inokulováno šest kolonií, 

tři kolonie bakterií obsahujících scFv 5D3 LH CStrep konstrukt a tři kolonie obsahující HL 

variantu. DNA získaná z těchto klonů byla ověřena na základě sekvenace se sekvenačním 

Obr. 25. Extrakce štěpeného pMT BiP A3A5 CStrep plazmidu z agarozového gelu. Na agarozovém gelu 

jsou pozorovatelné fragmenty DNA štěpeného pMT BiP A3A5 CStrep plazmidu. Velikost extrahovaného 

fragmentu odpovídala teoretické velikosti 3602 bp. 
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primerem MT-seq. Byly tedy získány hmyzí vektory pMT BiP scFv 5D3 LH CStrep a pMT 

BiP scFv 5D3 HL CStrep obsahující sekvence fragmentů protilátky 5D3. 

 

 

 

 

5.9 Produkce scFv fragmentů hmyzími buňkami S2 

Připravené plasmidy byly transfekovány do hmyzí linie S2 pomocí transfekčního činidla 

Effectene Transfection Reagent. Účinnost transfekce byla sledována pomocí transfekce vektoru 

pRM/GFP produkujícího zelený fluorescenční protein. Dva dny po transfekci byly buňky 

přeneseny do selekčního media obsahujícího blasticidin. Selekce probíhala tři týdny, poté byla 

exprese scFv fragmentů indukována 700 µM síranem měďnatým po dobu 7 dní. Produkovaný 

protein měl být naváděn signální sekvencí ven z buněk, proto po ukončení indukce byly 

analyzovány vzorky kultivačního media. Byla provedena SDS elektroforéza a imunoznačení 

western blotu anti-Strep protilátkou (Obr. 27).  

Obr. 26. Dvě varianty hmyzích vektorů nesoucích scFv 5D3. Vektor pMT BiP scFv 5D3 LH obsahoval 

variabilní doménu lehkého řetězce protilátky 5D3, linker, variabilní doménu těžkého řetězce protilátky 5D3 a 

Strep tag. Vektor pMT BiP scFv 5D3 HL obsahoval variabilní doménu těžkého řetězce protilátky 5D3, linker, 

variabilní doménu lehkého řetězce protilátky 5D3 a Strep tag. Obrázek vytvořil autor. 
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Analýza western blotu prokázala specifický signál scFv 5D3 HL fragmentu v oblasti 25 kDa, 

což odpovídá teoretické velikosti 28 kDa. Signál scFv 5D3 LH fragmentu nebyl detekován, 

fragment tedy nebyl produkován nebo jeho množství nedosáhlo detekčního limitu analýzy. 

Exprese v hmyzích S2 buňkách byla tedy prokázána pouze u scFv 5D3 HL varianty fragmentu.  

Pro účely purifikace byl proveden nárůst hmyzích buněk transfekovaných variantou scFv 5D3 

HL CStrep v objemu 200 ml. Kultura byla indukována 7 dní 700 µM síranem měďnatým, poté 

byly buňky centrifugovány a kultivační medium bylo zmraženo.  Vzorek kultivačního media 

byl analyzován SDS PAGE elektroforézou a imunoznačením western blotu pomocí anti-Strep 

protilátky (Obr. 28). 

Obr. 27. Analýza exprese scFv fragmentů v hmyzích buňkách SDS elektroforézou. Vzorky kultivačních 

medií byly rozděleny v gelu a proteiny přítomné ve vzorku byly zviditelněny barvením CBB (pravá část). 

Proteiny byly přeneseny z gelu na membránu, na níž byly scFv fragmenty zviditelněny pomocí imunoznačení 

anti-Strep protilátkou (levá část). Je zřejmé, že se v hmyzích buňkách tvořil pouze scFv 5D3 HL fragment.  
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Analýza western blotu a CBB gelu prokázala přítomnost produkovaného scFv 5D3 HL CStrep 

fragmentu v mediu určeném pro purifikaci konstruktu.   

5.10 Purifikace varianty scFv 5D3 HL Cstrep z media hmyzích buněk 

SFX kultivační medium pro S2 buňky obsahuje velké množství biotinu, který se váže s vysokou 

afinitou na náplň Streptactin používanou pro purifikaci konstruktu. Z toho důvodu byl do 

200 ml testovaného kultivačního média přidán streptavidin ve finální koncentraci 10 µg/ml, aby 

vytvořil komplexy s biotinem. Následovala 10 min inkubace na ledu a poté byl vzorek 

centrifugován silou 40 000xg při 4 °C po dobu 30 minut. Byla provedena purifikace fragmentu 

scFv 5D3 HL v koloně obsahující náplň Streptactin XT. Protein byl eluován 5 mM D-biotinem.  

Jednotlivé kroky purifikace byly analyzovány SDS PAGE elektroforézou a western blotem 

značeným anti-Strep protilátkou (Obr. 29) 

Obr. 28. Analýza nárústu fragmentu scFv 5D3 HL určeného pro purifikaci. Vzorky kultivačních medií 

byly rozděleny v gelu a proteiny přítomné ve vzorku byly zviditelněny barvením CBB (pravá část). Proteiny 

byly přeneseny z gelu na membránu, na níž byly scFv fragmenty zviditelněny pomocí imunoznačení anti-

Strep protilátkou (levá část).  
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Analýza western blotu a CBB gelu prokázala specifický signál scFv 5D3 HL fragmentu 

v oblasti 25 kDa. Z výsledu western blotu je zřejmé, že se protein nachází ve všech čtyřech 

elucích, především však v eluci 1. Analýzou CBB gelu jsem zjistila, že v elucích nejsou patrné 

žádné kontaminující proteiny. Protein byl tedy purifikován o vysoké čistotě.  

Spojila jsem všechny eluce a provedla zakoncetrování pomocí filtrace v centrifugačním filtru 

Amicon o limitu propustnosti 10 kDa. Finální objem vzorku byl 700 µl. Vzorek byl 

centrifugován silou 20 000xg po dobu 10 min při 4 °C. Pomocí spektrofotometru byla 

stanovena koncentrace proteinu na 1,51 mg/ml. Celkem jsem tedy získala 1, 06 mg proteinu 

scFv 5D3 HL z 200 ml nárůstu S2 buněk, což odpovídá produkci 5,3 mg proteinu/litr kultury. 

5.11 Charakterizace varianty scFv 5D3 HL CStrep  

Ověření funkce scFv 5D3 HL CStrep fragmentu produkovaného S2 buňkami bylo provedeno 

metodou ELISA. V experimentu byla porovnána afinita hmyzího fragmentu s bakteriálním 

fragmentem. 

Obr. 29. Analýza purifikace konstruktu scFv 5D3 HL CStrep. Vzorky z purifikačních kroků byly 

rozděleny v gelu a proteiny přítomné ve vzorku byly zviditelněny barvením CBB (pravá část). Proteiny byly 

přeneseny z gelu na membránu, na níž byly scFv fragmenty zviditelněny pomocí imunoznačení anti-Strep 

protilátkou (levá část). Na western blotu i CBB gelu je dobře patrný produkovaný fragment ve všech frakcích 

i všech čtyřech elucích. Nejvíce je obsažen v eluci 1.  
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Experiment byl proveden v 96 jamkové destičce MaxiSorp pokryté streptavidinem, který vázal 

rekombinantní GCPII protein značený biotinem. V destičce jsem inkubovala dvojkové ředící 

řady protilátky 5D3, bakteriálního fragmentu scFv 5D3 HL a hmyzího fragmentu scFv 5D3 HL 

CStrep s nejvyššími body ředění odpovídajícími 40 nM protilátce a 400 nM jednořetězcovým 

fragmentům. Řady se skládaly z 16 bodů.  Pomocí peroxidasových konjugátů sekundárních 

protilátek (kozí anti-myší protilátka, anti-His protilátka a anti-Strep protilátka) bylo 

spektrofotometricky kvantifikováno množství vázaných anti-GCPII molekul. Měření scFv 

fragmentů bylo provedeno v dubletech. Pro všechny typy konjugátů byla stanovena úroveň 

nespecifického pozadí, které bylo následně odečteno od naměřených hodnot ředících řad. 

Výsledné hodnoty absorbance byly převedeny na podíl vázané molekuly a byly vyjádřeny 

v procentech (Tab. 10). Z hodnot ředících řad byla metodou nelineární regrese stanovena 

disociační konstanta (Kd) testovaných molekul (Obr. 30). 

 

 

 

 

Tab. 10. Měření interakce scFv fragmentů s GCPII pomocí metody ELISA. V bílých sloupečcích je 

zobrazená koncentrace protilátky a fragmentů. Zelenožlutý sloupec obsahuje údaje o měřené absorbanci při 

492 nm po odečtu pozadí. Ve světlém sloupci jsou hodnoty podílu vázané protilátky vyjádřené v procentech. 

scFv fragmenty byly měřeny v dubletech. Výsledek zobrazuje měření afinity fragmentu scFv 5D3 HL 

získaného z bakterií a S2 buněk srovnávaného s protilátkou 5D3. 
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Hodnoty Kd u scFv 5D3 HL získaného z hmyzích S2 buněk (3,8) a bakteriální periplazmy (7,5) 

se liší zhruba dvojnásobně.  Tento rozdíl by mohl být částečně způsoben rozdílnou čistotou 

purifikovaných konstruktů. Kontaminující proteiny s výrazně odlišnými extinkčními 

koeficienty mohou ovlivnit měření koncentrace fragmentu.  Dále rozdíl mezi hodnotami 

napovídá, že scFv 5D3 HL získaný z S2 buněk může vykazovat vyšší stabilitu než fragment 

získaný z bakterií. Protilátka 5D3 má hodnotu Kd zhruba osmkrát, respektive patnáctkrát nižší 

než fragment pocházející z S2 buněk a bakterií.  

Analýza ELISA měření tedy ověřila zachování vazebných vlastností jednořetězcového 5D3 HL 

CStrep fragmentu produkovaného S2 hmyzími buňkami.  

Výtěžek jednořetězcového fragmentu HL produkovaného v S2 buňkách (5,3 mg/l kultury) byl 

porovnán s výtěžkem stejné varianty produkované v bakteriích (16,8 μg/litr kultury).  

Porovnání výtěžků ukazuje, že produkce v S2 buňkách umožňuje získat 300x větší množství 

proteinu v přepočtu na litr kultury než produkce v E. coli. 

Obr. 30. Analýza afinity vazby scFv fragmentů na GCPII metodou ELISA. Na ose x je vynesena 

koncentrace protilátkových molekul, na ose y je vynesen podíl vázaných molekul vyjádřený v procentech. 

Data byla zpracována v softwaru GraphPad za využití nelineární regrese. Z průběhu závislosti je zřejmé, že 

hodnoty Kd fragmentů se liší minimálně, zatímco protilátka má hodnotu Kd výrazně nižší. 
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6 Diskuze 

Monoklonální protilátky a jejich deriváty se v současnosti řadí mezi významná léčiva 

a diagnostické nástroje. Využití myších intaktních imunoglobulinů je v klinické praxi omezeno 

kvůli negativním efektům na imunitní systém a kvůli velikosti molekuly. Tato omezení byla 

překonána vývojem rekombinantních protilátkových fragmentů a humanizovaných forem 

protilátek. Rekombinantní deriváty protilátek používané ve zobrazovacích technikách vykazují 

ve srovnání s intaktními protilátkami lepší farmakokinetické parametry v cílových tkáních, a to 

především díky jejich malé molekulové hmotnosti.  Vývoj rekombinantních fragmentů 

protilátek má obrovský potenciál také na poli diagnostiky rakovinných onemocnění a následné 

léčby. 

Cílem této práce byla produkce funkčních rekombinantních jednořetězcových fragmentů 

protilátky 5D3 (scFv 5D3) za použití technik proteinového inženýrství. Byly připraveny dvě 

varianty scFv fragmentu 5D3 lišící se v pořadí variabilních domén. Při rekombinantních 

úpravách protilátek je nejdůležitější zachování specifické vazby protilátky na antigen. Afinita 

a specificita fragmentů produkovaných v této práci byla sledována metodami ELISA, 

průtokové cytometrie a mikroskopie. Analýza byla využita na porovnání afinit obou variant 

scFv fragmentu a byl zhodnocen vliv pořadí variabilních domén konstruktu na zachování 

vazebných vlastností fragmentu. Součástí práce bylo srovnání několika expresních systémů 

z hlediska výtěžku a čistoty produkovaných scFv 5D3 fragmentů.   

6.1 Struktura scFv fragmentů 

ScFv fragmenty jsou tvořeny variabilní doménou lehkého a těžkého řetězce protilátky, které 

jsou spojené peptidovým linkerem (Bird et al., 1988). ScFv fragmenty jsou velmi často 

vyvíjeny proti rakovinným antigenům (Shadidi and Sioud, 2001). 

K mému výzkumu byly použity dva konstrukty, které se lišily pořadím lehké a těžké domény 

variabilního řetězce protilátky. Rozhodla jsem se pracovat s oběma konstrukty fragmentu 

protilátky 5D3, protože pořadí domén může mít vliv na finální sbalení proteinu a může tak 

ovlivnit jeho funkci, specificitu a afinitu. U některých protilátek, jako například scFv fragmentu 

odvozeného od protilátky 174H.64, je pro získání funkčního fragmentu pořadí domén zásadní 

(Luo et al., 1995), u jiných derivátů naopak pořadí domén vliv na funkci proteinu nemá (Hu, 

O’Dwyer and Wall, 2005). Při zpracování své práce jsem tudíž vycházela z předpokladu, 
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že pořadí domén může ovlivnit vazebné vlastnosti a stabilitu fragmentu, a proto jsem pracovala 

s oběma variantami fragmentu a provedla jejich srovnání.  

Ve struktuře scFv jsou řetězce lehké a těžké variabilní doményspojeny peptidovým linkerem, 

který významně ovlivňuje sbalení proteinu a může mít vliv na finální strukturu fragmentu. Bylo 

zjištěno, že linker musí mít délku minimálně 3,5 nm (Huston et al., 1991)  a neměl by obsahovat 

hydrofobní sekvenci, aby nedošlo k interkalaci linkeru do struktury domén konstruktu. 

Sekvence linkeru často obsahuje úseky Gly a Ser zbytků nebo nabité zbytky, jako jsou Glu 

a Lys, které zvyšují rozpustnost peptidu a zajišťují jeho flexibilitu (Bird R et al., 1988; Whitlow 

et al., 1993). Nejčastěji používaná délka linkeru je přibližně 15 aminokyselinových zbytků. 

Zkrácení linkeru vede k destabilizaci struktury scFv fragmentu a omezení jeho produkce. Při 

produkci jiných typů fragmentů, např. diabody nebo tetrabody, je délka linkeru záměrně snížena 

na 3 – 5 aminokyselinových zbytků. V takovém případě pak jedna molekula není sbalena do 

samostatného fragmentu, ale domény dvou nebo čtyř molekul spolu interagují za vzniku 

nekovalentně spojeného dimeru/tetrameru. Sekvence peptidového linkeru u mých konstruktů 

byla zvolena tak, aby splňovala dostupné požadavky pro scFv fragment a aby nukleotidová 

sekvence netvořila nežádoucí sekundární struktury. Linker tedy obsahoval 14 glycinových 

a 4 serinové zbytky se sekvencí GGSGGGGSGGGGSGGGGS. 

scFvs byly konstruovány ve formě fúzních proteinů obsahujících afinitní značky. Tyto značky 

sloužily k afinitní purifikaci fragmentu z media/periplasmy. V konstruktech produkovaných 

bakteriemi a kvasinkami byla použita His značka, zatímco v konstruktech z hmyzích buněk 

byla přítomna Strep značka. Zmíněná změna byla provedena z důvodu nežádoucího efektu 

měďnatých iontů použitých v kultuře hmyzích buněk jako induktor exprese. Z předchozích 

zkušeností s produkcí sekretovaných proteinů hmyzími buňkami víme, že měďnaté ionty 

snižují výtěžek proteinu purifikovaného pomocí náplně NiNTA. Nicméně změna afinitní 

značky neměla vliv na kvalitu purifikace fragmentů, protože obě kombinace (His značka – 

náplň NiNTA a Strep značka – náplň Streptactin) vedly k zisku vysoce čistého proteinu. 

Na gelu barveném Coomassie blue (CBB) zobrazujícím scFv fragmenty purifikované z E. coli 

(Obr. 10) je patrný drobný rozdíl v mobilitě mezi oběma variantami fragmentu. Proteiny mají 

většinu primární sekvence shodnou kromě pořadí variabilních domén, nicméně konstrukt HL 

navíc obsahuje štěpné místo pro TEV proteasu. Konstrukty se díky této změně liší ve své 

velikosti o 1 kDa (varianta LH složena z 255 aminokyselin, teoretická velikost 27,3 kDa; 

varianta HL složena z 263 aminokyselin, teoretická velikost 28,3 kDa). Popsaná úprava 
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konstruktu HL byla zvolena tak, aby v případě negativního vlivu His značky na interakci mezi 

fragmentem a antigenem mohla být značka po purifikaci z fragmentu odstraněna. Nicméně 

experimenty stanovující afinitu a specificitu scFv fragmentů neukázaly žádné změny ve vazbě 

scFv variant na antigen, tedy značka nebyla v této práci z konstruktu odstraněna. 

Je známo, že poloha afinitní značky v rámci scFv fragmentu může ovlivnit stabilitu a vazebné 

vlastnosti proteinu. Obě varianty konstruktů produkovaných bakteriemi byly navrženy s His 

kotvou umístěnou na volném konci variabilní domény těžkého řetězce. Charakterizace 

purifikovaných proteinů ukázala velmi podobnou afinitu obou konstruktů. Přítomnost a poloha 

afinitní značky tedy zřejmě neomezila interakci protilátky s antigenem. V konstruktu 

produkovaném S2 buňkami byla afinitní značka umístěna na C konec obou variant, tedy na 

volný konec variabilní domény těžkého řetězce LH varianty a na volný konec variabilní 

domény lehkého řetězce HL varianty. Vzhledem k tomu, že varianta LH nebyla v hmyzích 

buňkách produkována, není možné udělat závěr ohledně vlivu umístění Strep značky 

v konstruktu na jeho afinitu/specificitu. Nicméně produkce HL varianty v hmyzích buňkách 

a následná charakterizace ukazuje, že pozice afinitní značky na volném konci domény lehkého 

řetězce je stejně vhodná jako pozice na doméně těžkého řetězce. 

Při porovnání obrázků gelů a western blotů různých experimentů jsou v některých případech 

patrné signály purifikovaných fragmentů ve formě dvou proužků lišících se nepatrně svou 

mobilitou. V jiných experimentech je patrný jen jeden signál fragmentu. Tato diskrepance 

zřejmě vznikla nedostatečnou redukcí scFv fragmentů před analýzou. K nepravidelně 

se vyskytujícímu jevu mohlo dojít opomenutím přidání redukčního činidla DTT do vzorkového 

pufru obsahujícího vždy β-merkaptoetanol, v kterém byly proteiny před SDS elektroforézou 

denaturovány a redukovány.  

6.2 Exprese fragmentů 

V této práci byly použity tři expresní systémy, které byly porovnány z hlediska výtěžku 

a čistoty produkovaného proteinu. 

Bakteriální expresní systém se v dnešní době využívá nejvíce, a to hlavně díky jednoduché 

manipulaci, rychlosti produkce a nízké ceně. Největší nevýhodou tohoto systému je absence 

glykosylace a dalších posttranslačních modifikací produkovaných proteinů.  Nejznámějším 

a experimentálně nejvíce využívaným zástupcem gram-negativních bakterií je Escherichia coli 

(Ni and Chen, 2009). V laboratorních podmínkách je využíváno několik kmenů odvozených 
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od tohoto organismu. Kmeny byly upraveny genovým inženýrstvím tak, aby byly schopny 

regulované produkce proteinů kódovaných plasmidovou DNA a řízené za pomoci různých 

promotorů. Tyto promotory jsou během expresních experimentů regulovány svými induktory, 

které spouští expresi v požadovaném čase. Výhoda tetracyklinového promotoru přítomného 

v bakteriálních konstruktech použitých v této práci spočívá v jeho universalitě. Tento promotor 

je použitelný ve všech kmenech E. coli, protože nevyžaduje žádnou úpravu genomu bakterií. 

S výhodou tedy můžeme testovat expresi konstruktů v různých bakteriálních kmenech. V této 

práci byla porovnána exprese scFv fragmentu v bakteriálním kmenu JM83 a TG1-F¯.  

Bakteriální exprese je v zásadě směrována do dvou buněčných regionů – cytoplasmy 

a periplasmického prostoru. Intracelulární exprese se vyznačuje vysokými výtěžky v řádech 

desítek miligramů, avšak často jsou proteiny produkovány v nerozpustné formě inkluzních 

tělísek. Tato forma vyžaduje solubilizaci inluzních tělísek v silném denaturačním činidle 

(močovina, guanidin) a následné sbalení proteinu ve vodném roztoku. Tento postup vede 

v některých případech k velkým ztrátám, takže výsledné množství proteinu s požadovanou 

nativní strukturou je malé. V případě protilátkových fragmentů se osvědčila produkce proteinu 

do periplasmického prostoru díky signální sekvenci na N konci konstruktu. Tato sekvence je 

při průchodu do periplasmy odštěpena. Periplasma, na rozdíl od cytoplasmy, má oxidativní 

charakter, díky čemuž v ní dochází k tvorbě S-S můstků. Tyto vazby jsou přitom zásadní pro 

strukturu protilátek a jejich fragmentů (Skerra and Pluckthun, 1988). Existuje několik 

signálních peptidů, které jsou schopny protein nasměřovat do periplasmatického prostoru 

bakterie, jako například signální peptidyproteinu A vnější membrány (ompA) 

nebo pectatlyasy B (pel B) (Sletta et al., 2007; Ward, 1992; Kotzsch et al., 2011) 

Na produkci proteinu do periplasmy může mít vliv signální sekvence, která je obsažena 

v konstruktech. Různé signální sekvence mohou molekulárními mechanismy působit na odlišné 

signální dráhy v buňkách. V konstruktu scFv 5D3 LH byla použita signální sekvence ompA a 

v konstruktu s opačným pořadím domény byla použita signální sekvence pelB. Nebyl nalezen 

zásadní rozdíl v produkci obou variant. Výsledky této práce ukazují, že pro produkci scFv 

fragmentů 5D3 je možné využít oba typy signální sekvence. Tento závěr se shoduje s výsledky 

studie zabývající se SEC signální drahou, v které bylo dokázáno, že obě zmíněné signální 

sekvence míří k SEC signální dráze bakterie (Rusch and Kendall, 2007). 

Metoda extrakce z periplasmy je manuálně náročná, bylo nutno si ji osvojit. Touto produkcí, 

z jednoho litru nárůstu bakterií, bylo získáno 40 µg proteinu. Tento výsledek je nižší než 
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hodnoty uváděné v jiných studiích, kde se úspěšnost extrakce pohybuje v rozmezí 3 – 16 mg/l 

(Kipriyanov, Moldenhauer and Little, 1999; Huston, A. J. T. George, 1995). 

 Intracelulární exprese scFv 5D3 variant nebyla v této práci testována, proto není možné 

porovnání výtěžku intracelulární a periplasmické exprese studovaných fragmentů.  

V této práci byly porovnány dva bakteriální kmeny TG1-F¯ a JM83 umožňující expresi 

proteinu do oxidativního prostředí periplasmy. Srovnání kmenů neukázalo výrazné rozdíly 

v expresi scFv, avšak TG1-F¯ buňky obsahovaly mírně vyšší množství produkovaného 

rozpustného fragmentu v periplasmě než kmen JM83, proto byly použity v dalších 

experimentech.  

 U vznikajících proteinů je zřejmé, že se fragment tvoří ve velkém množství, ale většina 

produkce je nerozpustná forma nebo protein, který zůstává ve vnitřním prostoru bakterií. Tento 

efekt může být způsoben nesprávným sbalením fragmentu nebo jeho zvýšenou nestabilitou.  

Pro účinné řešení správného sbalení scFv byly v minulosti použity různé strategie pro zlepšení 

rozpustné exprese v různých hostitelských systémech. Problémy týkající se nestability struktury 

scFv však nebyly ještě kompletně vyřešeny, a proto je efektivní exprese rozpustného scFv 

fragmentu stále předmětem vědeckého vývoje (Esposito et. al., 2006; Kudou et. al., 2011). 

Jedním z popsaných optimalizačních postupů byla koexprese scFv s molekulárním 

chaperonem, která účinně zlepšila správné skládání a zvýšila rozpustnost scFv (Hayhurst et. al., 

1999 ; Sonoda et. al., 2011). Hlavní roli zde hrál periplazmatický chaperon Skp, který může 

účinně zlepšit skládání a sestavení proteinů vnější membrány v E. coli (Sonoda et al., 2011; 

Wang et al., 2013). Stabilita scFv fragmentu může být také zvýšena zavedením dalšího 

interdoménového cysteinového můstku do konstruktu. Cysteinový můstek vzniká 

v konzervovaných regionech (mutace v pozicích VH44 a VL105) a neovlivňuje strukturu 

vazebného místa (Brinkmann et al., 1993). Bylo prokázáno, že tato modifikace zvyšuje stabilitu 

fragmentu při 37 °C což je výhodné pro terapeutické využití fragmentu. 

V dnešní době se používá velké množství expresních systémů. Vyvíjí se kvasinky, buněčné 

linie hmyzu a další expresní systémy, které umožňují produkci protilátek s posttranslačními 

modifikacemi (Verma, Boleti and George, 1998). Kvasinky jsou eukaryotické organismy, které 

mají komplexnější systém sbalování proteinu, posttranslančních modifikací a sekrece do 

extracelulárního prostoru. Kvasinky jakožto eukaryotické organismy jsou výhodné i díky 
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svému krátkému generačnímu času a jednoduchosti genetické manipulace (Frenzel, Hust and 

Schirrmann, 2013). 

Dle výsledků z western blotové analýzy produkce scFv proteinů kvasinkami je zřejmé, že žádný 

z klonů K. lactis jednořetězcový fragment neprodukuje. Bohužel není zcela jasné, z jakého 

důvodu exprese v kvasinkách neprobíhala. Jedním z důvodů pro absenci exprese může být 

nízká účinnost elektroporace spojená s testováním nedostatečného počtu klonů. Tento 

experiment jsem opakovala dvakrát, tedy celkově bylo testováno 22 klonů varianty LH a 

17 klonů varianty HL. Účinnost elektroporace je závislá z části na konkrétní použité DNA – na 

její sekvenci, délce a čistotě. Kvalita použité DNA byla ověřena spektrofotometricky a byla 

zhodnocena jako dostatečná, jelikož poměr absorbance vzorku při 260 nm a 280 nm poukazující 

na kontaminaci proteiny se u obou konstruktů pohyboval v hodnotách nad 1,86 a poměr 

absorbance vzorku při 260 nm a 230 nm ukazující na kontaminaci chemikálií z izolačního 

postupu se u obou konstruktů pohyboval v hodnotách nad 2,36. Délka elektroporované DNA 

odpovídala 7174 bp a představuje průměrnou hodnotu elektroporované DNA pro kvasinky. 

Nedostatečnou elektrokompetenci použitých buněk jsme vyloučili díky úspěšně provedené 

elektroporaci stejné šarže buněk odlišným konstruktem. Funkce použitého expresního vektoru 

byla testována v naší laboratoři na dalších proteinech. Zatímco produkce odlišných proteinů 

jako například mutantní dehalogenasy byla úspěšná, i když s malým výtěžkem, použití vektoru 

pro produkci Fab fragmentu bylo neúspěšné stejně jako v případě scFv fragmentu. Tento 

poznatek podpořil naši domněnku, že zvolený přístup v případě kvasinkového expresního 

sytému nebyl pro daný typ proteinu vhodný a vyžadoval by rozsáhlou optimalizaci, která 

z časových důvodů nemohla být provedena v rámci této práce.  

Hmyzí buňky jsou velmi všestranný a používaný expresní systém, který se stále více zapojuje 

do proteinové produkce (Frenzel, Hust and Schirrmann, 2013). V mých experimentech bylo 

získáno zhruba 5 mg scFv / l média. Tento výtěžek je řádově nižší než v uvedených zdrojích, 

kde byla vědecká skupina v roce 1996 schopna získat 32 mg/ l media (Kretzschmar et al., 1996). 

Tento nárůst byl však prováděn v šesti litrech a je možné, že při zpracování většího objemu 

buněčné suspenze a následné purifikaci řádově většího množství proteinu byly ztráty materiálu 

v poměru k výtěžku výrazně menší. Dále může být výtěžek negativně ovlivněn 

neoptimalizovaným purifikačním protokolem, kdy velké množství proteinu nebylo navázáno 

na afinitní kolonu. Množství produkovaného proteinu buňkami je však především ovlivněno 

samotnou sekvencí produkovaného proteinu, použitými afinitními značkami fúzovanými 
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s proteinem a jejich vzájemnou pozicí. V neposlední řadě výtěžek výrazně ovlivňuje typ 

použité afinitní značky v kombinaci se zvoleným postupem afinitní purifikace. 

Při srovnání použitých expresních systémů bylo zjištěno, že produkce v bakteriích 

do periplasmického prostoru dosahuje hodnot 16,8 μg/l indukované kultury, zatímco produkce 

v hmyzích buňkách vede k zisku 5,3 mg/l indukované kultury. I přes zhruba desetinásobný 

rozdíl ceny kultivačních medií mezi použitými systémy je zřejmé, že exprese v hmyzích 

buňkách je výhodnější. Produkce fragmentů kvasinkami nebyla do srovnání zahrnuta, neboť 

exprese nebyla nalezena v žádném testovaném klonu ani u jedné varianty scFv. 

6.3 Charakterizace fragmentů 

K charakterizaci scFv byly zvoleny tři metody, které se liší svými charakteristikami. ELISA 

určuje afinitu protilátky k antigenu, který se nachází v roztoku, respektive je ukotven 

k podkladu. Obvykle je využíván rekombinantní purifikovaný antigen. Průtoková cytometrie 

a mikroskopie určují vazbu protilátky na antigen, který je zakotven v membráně živých nebo 

fixovaných buněk, takže lépe mimikuje podmínky antigenu umístěného ve svém fyziologickém 

prostředí. Afinitu scFv fragmentů jsem srovnávala s afinitou originální protilátky 5D3, dále 

jsem srovnávala afinity scFv variant mezi sebou. Získaná data měla odpovědět na otázku, 

zda má pořadí variabilních domén v scFv fragmentu 5D3 protilátky vliv na jejich vazebné 

vlastnosti. 

6.3.1  ELISA 

Afinita scFv fragmentů byla stanovena nejprve metodou ELISA. Stejnou metodou bylo 

provedeno srovnání scFv s originální protilátkou 5D3. Pro tuto metodu byla použita 

extracelulární doména GCPII v podobě rekombinantního vysoce purifikovaného proteinu. 

Z hmotnostně spektrometrických experimentů víme, že epitop interagující specificky s 5D3 

protilátkou se nachází na povrchu extracelulární domény (data neuvedena). Použitá varianta 

antigenu byla tedy vhodná pro dané měření.  

Výsledky experimentu jsou shrnuty v tabulce 8 a 9. Disociační konstanta (Kd) protilátky 5D3 

byla stanovena na 0,51 nM, zatímco Kd variant LH a HL produkovaných bakteriemi odpovídaly 

hodnotám 5,4 nM a 5,8 nM. Rozdíly v uvedených hodnotách Kd scFv fragmentů nebyly 

považovány za signifikantní, afinity obou variant jsou tedy posuzovány jako shodné. 

Z uvedeného závěru vyplývá, že pořadí variabilních domén v scFv konstruktu fúzovaného s His 

kotvou na volném konci domény těžkého řetězce nemá vliv na afinitu fragmentu. Disociační 
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konstanta 5D3 protilátky v tomto experimentu byla zhruba čtyřikrát vyšší než v prezentovaných 

výsledcích (Nováková et al., 2017) , kde Kd 5D3 protilátky byla stanovena na 0,14 nM. 

Diskrepance mezi hodnotami měřenými v této práci a publikovanými daty může být způsobena 

nepřesným stanovením koncentrace zásobního roztoku protilátky, který byl použit pro metodu 

ELISA. Ve své práci jsem před vlastním ELISA měřením stanovila koncentraci protilátky 

v zásobním roztoku pomocí spektrofotometru. Pro výpočet jsem použila extinkční koeficient 

odpovídající přesné sekvenci 5D3 protilátky, zatímco publikovaná data byla získána na základě 

výpočtu operujícího s extinkčním koeficientem používaným obecně pro IgG protilátky. Rozdíly 

mohly být také způsobeny pipetovací chybou. Hodnoty disociačních konstant scFv fragmentů 

produkovaných bakteriemi byly zhruba desetkrát nižší než disociační konstanta protilátky 5D3. 

Tento rozdíl však nesouvisí se snížením afinity vazebného místa scFv fragmentu, ale především 

s výslednou aviditou molekuly. Afinita protilátky je definována jako suma jednotlivých 

interakcí mezi jedním antigen-vázajícím místem protilátky a antigenem. V případě klasické 

molekuly IgG protilátky obsahující dvě vazebná místa je však obvykle stanovena avidita, která 

odpovídá síle vazby mezi multivalentní protilátkou a antigenem. V praxi je avidita molekul 

vyjadřována pomocí disociační konstanty, která je stanovena z poměru koncentrací komplexu 

antigen-protilátka a nenavázaného antigenu a protilátky. Avidita je dána afinitou vazebného 

místa a počtem simultánně se uplatňujících vazebných míst, nicméně její hodnota může být 

mnohem vyšší než pouhý součet afinit jednotlivých protilátek (Hořejší et al., 2005). scFv 

fragment má tedy celkovou afinitu (aviditu) nižší než celá protilátka, protože obsahuje ve své 

struktuře pouze jedno vazebné místo, i když je vazebné místo obou molekul shodné. Tento efekt 

byl sledován například při měření afinity protilátky proti deoxynivalenolu, kdy hodnoty afinity 

měřené pomocí ELISA odpovídaly v případě scFv 36,1 ng/ml a v případě protilátky 13,8 ng/ml 

(Maragos, Li and Chen, 2012). Po přepočtu hodnot na molární koncentraci vidíme, že scFv 

vykazuje patnáctinásobně nižší afinitu než protilátka. Pomocí BLI (Bio-layer interferometrie) 

testů byla afinita stanovena na 68,3 a 15,8 ng/ml, což odpovídá ještě většímu rozdílu mezi 

výslednými aviditami molekul. Ve studii onkofoetálního antigenu bylo zjištěno, že afinita 

protilátky proti tomuto antigenu má hodnotu Kd = 1,8 × 10-11 M, zatímco scFv fragment má 

hodnotu Kd = 2,3 × 10-9 M, tedy rozdíl odpovídající dvěma řádům (Shaw et al., 2000). 

Rozdíl v naměřených aviditách scFv a originální protilátky 5D3 je tedy pravděpodobně 

způsoben tím, že protilátka 5D3 obsahuje ve své struktuře dvě vazebná místa specifická pro 

GCPII, zatímco jednořetězcové fragmenty mají pouze jedno vazebné místo pro antigen. Rozdíl 

avidit obou typů molekul v rámci jednoho řádu tedy není způsoben změnou afinity vazebného 
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místa. Ze získaných dat tedy vyplývá, že fragmenty protilátky 5D3 mají zachované vazebné 

místo pro antigen. V závěru mé práce bylo provedeno srovnání afinity HL fragmentu 

pocházejícího z bakterií a hmyzích buněk metodou ELISA. Byly zjištěny hodnoty Kd 

odpovídající 7,5 nM v případě proteinu z bakterií a 3,8 nM Kd v případě proteinu z hmyzích 

buněk. Prvně zmíněný protein tedy vykazuje zhruba dvakrát nižší afinitu než protein z hmyzích 

buněk. Tento rozdíl zřejmě není způsoben změnou vazebného místa, ale pravděpodobně odráží 

poměr správně sbaleného a funkčního proteinu vůči nestabilní frakci ve finálním 

koncentrovaném zásobním roztoku produkovaného fragmentu. Množství nefunkčního proteinu 

ve finálním roztoku nelze stanovit spektrofotometricky ani SDS elektroforézou nebo western 

blotem. Těmito metodami jsme schopni kvantifikovat pouze celkové množství proteinu. Data 

tedy ukazují, že použití hmyzího expresního systému pro produkci scFv 5D3 je výhodnější 

nejen z pohledu celkového výtěžku proteinu, ale také z pohledu výhodnější proporce funkčního 

fragmentu ve finálním produktu.  

6.3.2 Průtoková cytometrie 

Stanovení afinity produkovaných protilátek metodou ELISA může být ovlivněné přístupností 

epitopu na antigenu. Jak již bylo zmíněno, v metodě ELISA je protilátkou značen 

rekombinantní antigen v roztoku, tedy přístupnost epitopu může být snadnější než u antigenu 

zakotveného v plasmatické membráně. Vyvíjené fragmenty byly zamýšleny pro použití 

v experimentálních i klinických systémech in vivo. Z toho tohoto důvodu byla afinita scFv 

fragmentů ověřena pomocí průtokové cytometrie na živých buňkách LNCaP vystavujících 

endogenně produkovaný GCPII antigen na svém povrchu. Specificita fragmentů byla sledována 

na buněčné linii DU145, která postrádá produkci GCPII.  

Nejprve bylo provedeno pilotní měření na průtokovém cytometru s produkovanými fragmenty 

a originální protilátkou, které prokázalo, že fragmenty jsou použitelné pro značení GCPII na 

živých buňkách. Medián intenzity fluorescence měřený na LNCaP buňkách značených scFv 

fragmenty a 5D3 protilátkou byl signifikantně vyšší než hodnoty měřené na kontrolní linii 

DU145. Jak je patrné z histogramu průtokové cytometrie (Obr. 14), nebyl pozorován žádný 

signál fragmentů na GCPII negativních buňkách. Měření tedy potvrdilo zachování specificity 

produkovaných fragmentů vůči GCPII a nepřítomnost zkřížené reaktivity s jinými 

povrchovými antigeny. Byla pozorována slabá intenzita nespecifického značení všech buněk 

anti-His protilátkou. Tato nespecifická interakce byla v dalším experimentu omezena použitím 

nižší koncentrace anti-His protilátky. Při stanovení Kd byla hodnota nespecifického pozadí 
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anti-His protilátky odečtena od hodnot měřených vzorků, čímž bylo nespecifické pozadí 

odstraněno z výpočtu Kd.  Disociační konstanty fragmentů byly shodné (3,1 nM), zatímco Kd 

protilátky 5D3 odpovídala hodnotě 0,9 nM, tedy zhruba 3,5x nižší než Kd fragmentů. Toto 

zjištění je v souladu s výsledky měření avidit pomocí ELISA. Data potvrdila předpoklad, že 

vazebné vlastnosti scFv fragmentů zůstaly zachovány v in vitro i in vivo podmínkách. 

Disociační konstanta 5D3 protilátky stanovená v této práci byla nižší než hodnota uvedená 

v literatuře, kde byla disociační konstanta 5D3 protilátky stanovena na 1,2 nM (Nováková et 

al., 2017). Tento rozdíl je velmi malý a zanedbatelný. 

6.3.3 Mikroskopie 

Nedávná studie ukázala možné použití 5D3 protilátky pro nepřímé imunofluorescenční značení 

GCPII na formaldehydem fixovaných buňkách (Nováková et al., 2017). Charakterizace 

produkovaných fragmentů pomocí mikroskopie byla původně navržena kvůli ověření 

specificity a vyloučení zkřížené reaktivity vůči intracelulárním antigenům. Zároveň byly 

fragmenty zamýšleny pro experimentální využití v mikroskopických technikách podobně jako 

5D3 protilátka. Z tohoto důvodu byly fragmenty testovány na GCPII-pozitivních fixovaných 

buňkách. Experimenty byly prováděny na LNCaP linii a na stabilním klonu HEK293T buněk 

transfekovaných GCPII. Jako negativní kontrola byla použita linie DU145 a netransfekované 

buňky HEK293T (Obr. 15, 16, 17).  

Jednořetězcové fragmenty neobsahují žádnou konstantní imunoglobulinovou doménu, proto 

není možno tyto fragmenty sledovat pomocí standardní sekundární anti-myší protilátky. 

Fragmenty lze detekovat pouze pomocí značení fúzní značky. V případě proteinů 

produkovaných bakteriemi byla v konstruktu přítomna His kotva. Pro značení scFv 

v mikroskopických preparátech tedy byla zvolena protilátka anti-His. V počátečních 

experimentech měla ale tato protilátka velmi silné nespecifické pozadí především v buněčných 

jádrech. Ve snaze vyloučit nebo alespoň omezit nespecifické pozadí protilátky byl proveden 

pokus o optimalizaci koncentrace protilátky anti-His. Při použití nízké koncentrace bylo 

nespecifické pozadí stále patrné, zatímco specifický signál se stal velmi slabým. Z nedávné 

studie navíc vyplývá, že v některých případech imunocytochemického značení se anti-His 

protilátka váže na polyhistidinové sekvence proteinů přítomných v jádrech buněk (Chilumuri, 

Markiv and Milton, 2014).  Následně byla upravena metodika mikroskopie, konkrétně změny 

v počtu oplachovacích kroků a přítomnost/absence detergentu, ale ani tyto změny neomezily 

nespecifický signál. Poté jsme přikročili k zavádění změn ve fixování buněk. Tento přístup 
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se ukázal jako správný a ve finálních experimentech byly používány nefixované buňky.   

Experimenty na nefixovaných buňkách ukázaly, že se protilátka 5D3 a oba její jednořetězcové 

fragmenty váží specificky na GCPII antigen vystavený na povrchu buněk. Absence 

fluorescenčního signálu v buňkách DU145 poukazuje na zachování specificity produkovaných 

scFv fragmentů. Ověření případné zkřížené reaktivity fragmentů pocházejících z bakterií vůči 

intracelulárním antigenům nebylo provedeno kvůli nespecifickému pozadí anti-His protilátky 

uvnitř buněk. Tuto otázku by bylo možno zodpovědět pomocí fragmentů nesoucích jiný typ 

značky, např. Strep značku.   

6.4 Využití fragmentů 

V minulosti byla pozornost ohledně detekce GCPII věnována především malým molekulám 

tvořeným v drtivé většině specifickými inhibitory. S postupujícím testováním těchto látek 

v klinických studiích se však ukazují některá negativa inhibitorů. Díky své malé molekulové 

hmotnosti jsou z tkání velmi rychle odstraňovány a nehodí se pro terapeutické účely. Často 

dochází k akumulaci inhibitoru v močovém měchýři, což znemožňuje detekci nádoru v tomto 

orgánu. Současně dochází k výrazné akumulaci aplikované látky ve slinných žlázách 

(Vallabhajosula et al., 2014), což se ukazuje jako zásadní kontraindikace. GCPII specifické 

protilátky a jejich deriváty jsou proto posuzovány jako slibní kandidáti pro medicínské využití, 

jelikož vykazují tyto vedlejší efekty v daleko slabší míře než malé molekuly. 

scFv fragmenty jsou prvním zásadním krokem v proteinovém inženýrství protilátek vedoucím 

k molekulám používaným v klinické praxi. Tento typ fragmentu je složen pouze z variabilních 

domén a představuje nejmenší variantu zachovávající vazebné místo originální protilátky. Jeho 

velikost odpovídá zhruba 25 kDa, což je ideální rozměr částice určené pro zobrazovací techniky 

in vivo, jelikož rychle difunduje tkáněmi. Avšak pro terapeutické účely jsou tyto molekuly příliš 

malé, protože jsou z tkání i celého těla vylučovány poměrně rychle. Také celková avidita 

molekuly je nižší díky přítomnosti jednoho vazebného místa v molekule. scFv fragmenty jsou 

tedy dále modifikovány za účelem tvorby molekul o větší molekulové hmotnosti bispecifických 

molekul a fúzních konkstruktů. Zkrácením délky linkeru mezi doménami scFv dochází k změně 

interakcí mezi doménami, linker neumožňuje interakci domén v rámci jedné molekuly, 

ale dochází k párování variabilních domén více molekul. V závislosti na délce linkeru pak 

mohou vznikat komplexy složené z dvou (diabody) nebo čtyřech (tetrabody) proteinů. Tyto 

deriváty jsou zadržovány v tkáních delší dobu a vykazují vyšší celkovou aviditu díky 

násobnému počtu vazebných míst v molekule. Mohou tak působit v tkáni déle a efektivně 
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i v nižších koncentracích (Wu et al., 2014). scFv fragmenty o odlišné specifitě mohou být 

kombinovány v rámci jednoho komplexu označovaného jako bispecifická molekula. Tyto 

komplexy mohou specificky vázat dva odlišné antigeny a například tak mohou posilovat jejich 

interakci nebo přibližovat buňky imunitního systému k rakovinným buňkám. scFv fragmenty 

jsou také přítomny ve fúzních konstruktech, ve kterých zajišťují specifické rozpoznání cíle. 

Druhá část molekuly pak představuje efektor, kterým může být toxin, radionuklid, 

aktivátor/inhibitor nebo Fc fragment. Takové molekuly pak plní svou funkci přednostně ve své 

cílové destinaci díky specifickému ukotvení scFv části molekuly na daný antigen. 

Pro diagnostické účely jsou scFv fragmenty nebo jejich deriváty konjugované s nejrůznějšími 

typy značek nebo enzymů, které umožnují specifickou detekci antigenu v biologickém 

materiálu. V současné době jsou konstruovány nejrůznější kombinace výše popsaných molekul.  

Pro detekci GCPII byla vyvinuta řada protilátek. Nejpokročilejší a nejintenzivněji testovanou 

protilátkou je v současné době J591. Deriváty protilátky J591, např. minibody 89Zr-IAB2M 

(Pandit-taskar et al., 2016) nebo humanizovaná protilátka 89Zr-huJ591 (Pandit-Taskar et al., 

2014) jsou testovány v klinických studiích za účelem detekce metastáz. Kromě J591 jsou 

testovány další anti-GCPII protilátky, např. 111In-DTPA-D2B-IRDye800CW protilátka 

s dvojitým značením určená pro resekci nádoru řízenou specifickým protilátkovým značením 

nádorové tkáně (Lutje et al., 2014).   

V nedávné době bylo provedeno srovnání afinity protilátek J591 a 5D3, které prokázalo vyšší 

afinitu 5D3 protilátky (Nováková et al., 2017). Úspešná příprava funkčních scFv fragmentů 

této protilátky je tedy slibným vykročením k vývoji nových nástrojů určených pro léčbu 

rakoviny prostaty, které by mohly vykazovat lepší parametry než látky testované v současnosti. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla produkce a charakterizace scFv fragmentů protilátky 5D3 

specificky vázajících glutamátkarboxypeptidázu II. Určovala jsem charakteristiky fragmentů 

pomocí několika odlišných metod. 

Byly připraveny a testovány expresní vektory dvou variant jednořetězcových fragmentů 5D3 

protilátky pro produkci v E. coli, hmyzích buňkách a kvasinkách. 

Byly získány jednořetězcové fragmenty 5D3 protilátky z bakteriálního a hmyzího expresního 

systému. Tyto fragmenty byly charakterizovány a jejich vazebné vlastnosti byly srovnány 

s protilátkou 5D3. 

Bylo prokázáno, že produkované jednořetězcové fragmenty 5D3 protilátky mají zachovanou 

schopnost specificky vázat GCPII enzym.  

Nebyl prokázán signifikantní rozdíl v afinitě a specificitě mezi dvěma formami 

jednořetězcového fragmentu (LH varianta, HL varianta). 

Byly porovnány tři expresní systémy pro produkci scFv fragmentů z hlediska výtěžku, čistoty 

purifikované molekuly a finančních nákladů. Nejvýhodnějším systémem se ukázala heterologní 

exprese v hmyzích buňkách S2. 

Byla optimalizována metoda nepřímé imunofluorescenční mikroskopie jednořetězcových 

fragmentů 5D3 protilátky. 

 

V souladu s výsledky prezentovanými v této práci, které potvrzují naši hypotézu o zachování 

vazebného místa scFv fragmentů protilátky 5D3, lze předpokládat budoucí využití těchto 

fragmentů v in vivo zobrazovacích technikách specifických pro rakovinu prostaty. 

V budoucnu bych se chtěla zabývat produkcí scFv fragmentů v savčích a lidských buňkách, 

jejich charakterizací a srovnáním. Dále bych se chtěla věnovat strukturnímu popisu 

interagujících povrchů fragmentů a GCPII za využití rentgenostrukturní analýzy. 
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