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Abstrakt 
Červené krvinky, erytrocyty, vznikají v kostní dřeni procesem zvaným erytropoéza. Tento 

proces je positivně regulován hormonem erytropoetinem (EPO), který na erytropoézu působí 

jako stimulační faktor. EPO je produkován v ledvinách v závislosti na množství kyslíku v 

organismu a do kostní dřeně je transportován krevním řečištěm. 

V případě že dojde k chronické nadprodukci červených krvinek, vzniká onemocnění 

polycytémie. Toto onemocnění se diagnostikuje například stanovením hematokritu či 

stanovením koncentrace hemoglobinu v  krvi. Hladina krevního EPO může, nebo nemusí být 

zvýšená. Pacienti mohou být bez vnějších příznaků, nebo se u nich mohou projevit v závislosti 

na míře projevu onemocnění tyto příznaky: vysoký krevní tlak, bolest hlavy, závratě, otoky a 

epistaxe. Nejpoužívanější metodou léčby je v současnosti flebotomie. 

Cílem této diplomové práce je objasnit roli nově popsané mutace vyskytující se u rodiny 

pacientů trpících polycytémií a majících zvýšené množství EPO v krvi. Jedná se o substituční 

mutaci -136 G > A v 5  ́UTR oblasti genu kódujícího EPO. 

V rámci diplomové práce byly připraveny pomocí CRISPR/Cas9 technologie editované linie 

EPO produkujících buněk nesoucích tuto mutaci. Experimenty nejen na nich provedené 

předběžně potvrdily, že tato mutace může vést ke zvýšené produkci EPO. Mechanismus 

pozorovaného jevu zatím není znám, ale je předmětem dalšího výzkumu. 

 

Klíčová slova: polycytémie, erytropoéza, erytropoetin, substituční mutace  
  



Abstract 
All red blood cells, erythrocytes, originate in bone marrow. The process of their 

differentiation and maturation is called erythopoiesis and is regulated through hormone 

erythropoietin (EPO), which functions as a stimulatory factor for erythropoiesis. EPO is 

produced in kidney and its production is regulated by oxygen supplementation. EPO is 

transported to bone marrow via blood vessels. 

Chronic overproduction of erythrocytes leads to disease called polycythemia. Polycythemia 

may be diagnosed for example by measurement of haematocrit or haemoglobin concentration in 

blood. EPO level may or may not be increased. Patients suffering from polycythemia may or 

may not have any symptoms. It depends on manifestation level of the disease. The most 

common symptoms are higher blood pressure, headaches, dizziness, swelling and epistaxis. 

Recently, the most common treatment of polycythemia is phlebothomy. 

The aim of this master thesis is to unravel the role of a newly described mutation, which was 

found among members of one family suffering from polycythemia with increased EPO level. It 

is single substitution mutation -136 G > A in 5  ́UTR region of EPO gene. 

The clones of EPO producing cell lines bearing this mutation were prepared using 

CRISPR/Cas9 technology. Several experiments performed not only on those cell lines 

preliminarily confirmed the hypothesis that this mutation may lead to increased EPO 

production. The mechanism of this observed phenomenon is not known yet, but it is a subject of 

future research. 

 

Key words : polycythemia, erythropoiesis, erythropoietin, substitution mutation  
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1 Teoretický úvod  

1.1 Historický vývoj 

Již od konce 19. století je známo, že ve vyšších nadmořských výškách dochází ke zvýšení 

počtu červených krvinek, erytrocytů (Bunn, 2013). To je způsobeno poklesem parciálního 

tlaku kyslíku (pO2) ve vzduchu, který následně poklesne i v tkáních. Větší množství 

erytrocytů je potřeba pro zachování stejné míry zásobování tkání kyslíkem, který erytrocyty 

transportují, i při sníženém pO2. Fyziologická regulační dráha signalizující snížení pO2 a 

vedoucí ke zvýšené produkci erytrocytů, byla popsána pomocí série na sebe navazujících 

experimentů v průběhu 20. století (viz níže). Proces vzniku všech krevních buněk 

z hematopoetické kmenové buňky je nazýván hematopoéza, krvetvorba. Proces vzniku 

červených krvinek je označován erytropoéza. V této práci budou ale používány termíny 

krvetvorba a erytropoéza záměně ve významu tvorba červených krvinek. 

První úspěšný experiment prokazující, že tvorba červených krvinek je ovlivněna 

mediátorem závislým na prokysličení tkání a přenášeným krví, provedli v roce 1906 

francouzští vědci Carnot a Deflandre (Bunn, 2013), kteří injikovali krevní sérum 

anemického králíka do krevního řečiště zdravého králíka a následně pozorovali zvýšení 

počtu erytrocytů v krvi zdravého králíka. Podobný ale více průkaznější experiment byl 

proveden o necelé půlstoletí později, v roce 1950 (Reissman, 1950). V tomto experimentu 

byly použity dvojice potkanů s fyzicky propojenými krevními oběhy. Jeden z potkanů byl 

vystaven normoxii a druhý hypoxii po dobu sedmi týdnů a průběžně jim bylo měřeno 

procentuální zastoupení nezralých erytrocytů v krvi ukazující míru stimulace krvetvorby. 

Bylo pozorováno, že došlo ke zvýšení intenzity krvetvorby i v jedincích vystavených 

normoxii propojených s partnerem v hypoxii v porovnání s kontrolními jedinci bez 

hypoxických partnerů. Tento experiment jednoznačně potvrdil hypotézu, že krvetvorba je 

stimulovaná pomocí agens transportovaného krevním řečištěm a stimulovaného hypoxií. 

Tato zatím neznámá látka dostala název erythroid-stimulující hormon, erytropoetin (EPO). 

Krátce po publikování výše popsaného experimentu byly prováděny další experimenty, 

které vedly k závěru, že hlavním místem produkce EPO jsou ledviny. Příkladem může být 

série pokusů provedených na psech publikovaných v roce 1960 (Naets, 1960). Autoři 

odebrali psům postupně obě ledviny a sledovali vliv tohoto zákroku na množství prekurzorů 

erytrocytů v krvi a kostní dřeni, přičemž pozorovali výrazné snížení jejich počtu během 

krátké doby od odebrání ledvin. Zároveň sledovali množství železa přítomného v krvi a 

míru jeho využití. (Železo coby součást hemoglobinu je nezbytné pro tvorbu červených 

krvinek - čím více nevyužitého volného železa je přítomno v krvi, tím méně intenzivní je 

krvetvorba.) U psů s odebranými ledvinami naměřili vyšší koncentrace železa 
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nahromaděného v krvi a zároveň nižší rychlost jeho zabudovávání do hemoglobinu. Po 

injikaci lidského „erytropoietického faktoru“ do krevního oběhu psů s odstraněnými 

ledvinami došlo ke zvýšení množství volných prekurzorů erytrocytů v krvi a 

zároveň zvýšení rychlosti zabudovávání volného železa. Podobné závěry přineslo i 

sledování krvetvorby pacientů po odstranění jedné nebo obou ledvin (Nathan et al., 1964).  

Přesné místo produkce EPO v ledvinách bylo detekováno pomocí transgenních myší, 

které nesly v EPO genu sekvenci pro oligopeptidovou značku, tag, detekovatelnou pomocí 

protilátky (Maxwell et al., 1993). Experimenty na takto připravených myších ukázaly, že 

hlavním místem produkce EPO jsou buňky, které se nachází v kůře ve vnější vrstvě dřeně 

ledvin v prostoru mezi tubuly (viz Obrázek 1). Tyto buňky jsou původem z neurální lišty a 

exprimují některé markery fibroblastů i neuronů. Mimo ledviny byla produkce EPO 

pozorována v hepatocytech, kde se tvoří přibližně 10 % z celkového množství EPO 

cirkulujícího v krvi dospělého jedince, a v malé míře i v mozku, vaječnících a varlatech. Na 

těchto myších bylo také ukázáno, že exprese EPO je stimulovatelná anemií. 

Zvířecí EPO byl poprvé vyizolován z plasmy anemických ovcí na počátku 70. let 

20. století (Goldwasser & Kung, 1971), lidský byl získán z moči anemických pacientů 

o několik let později (Miyake et al., 1977). Rekombinantní EPO byl poprvé připraven v roce 

1985 dvěma nezávislými skupinami (Jacobs et al., 1985; Lin et al., 1985). K léčbě pacientů 

trpících anemií byl poprvé použit již o dva roky později (Eschbach et al., 1987). Pro léčbu 

anemie byl rekombinantní EPO v USA schválen v roce 1989 (Haase, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 EPO produkující fibroblasty: Na obrázku je znázorněn příčný řez ledvinou. Kulaté 
útvary jsou močové kanálky. Mezi nimi se nachází fibroblasty, z nichž jen některé produkují EPO 

(Zeisberg & Kalluri, 2015, Upraveno).  
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1.2 Erytropoetin - gen a protein 

Gen kódující lidský cytokin EPO se nachází na dlouhém raménku chromozomu 7 

v pozici 22.1, 7q22.1. Obsahuje 5 exonů dohromady dlouhých 582 bp a oddělených 

4 introny o celkové délce 1562 bp. Nasyntetizovaný protein je dlouhý 193 aminokyselin, 

z nichž prvních 27 tvoří hydrofobní signální peptid adresující nascentní EPO do sekretorické 

dráhy buňky. Signální peptid je během postranslačních modifikací odstraněn. Odstraněna je 

také poslední aminokyselina arginin na C-konci. Výsledný protein je tedy dlouhý 165 

aminokyselin a jeho molekulární hmotnost činí 18,4 kDa (Cheetham et al., 1998). Jeho 

proteinová sekvence byla získána v 80. letech 20. století (Lai et al., 1986). 

V polypeptidovém řetězci se nachází 2 cysteinové můstky mezi cysteiny 7 + 161 a 29 + 33. 

Sekundární strukturu tvoří 4 paralelní α-helixy, 2 β-listy a jeden krátký helikální segment 

(viz Obrázek 2). 

V rámci posttranslačních modifikací je tento protein na 4 místech glykosylován, díky 

čemuž činí jeho výsledná molekulová hmotnost 30,0 kDa. Cukerná složka tak tvoří 40 % 

hmotnosti proteinu. Jedná se o 3 N-glykosylace a 1 O-glykosylaci. Nepřítomnost cukerných 

zbytků nemá vliv na vazbu EPO na EPO receptor (EPOR), ale má negativní vliv na jeho 

průchod sekreční dráhou, stabilitu a odolnost vůči pH, chaotropním solím a teplotě. Hotový 

EPO je buňkami pomocí sekreční dráhy kontinuálně uvolňován do krevního řečiště a 

nehromadí se v žádných sekrečních váčcích. Poločas rozpadu správně glykosylovaného 

EPO kolujícího krevním řečištěm se udává 7 – 8 hodin. Koncentrace krevního EPO je 5 – 

30 mU/ml (Koury, 2005), ale v případě těžké anemie nebo za velmi nízkého pO2 může 

stoupnout až 1000 × (Jelkmann, 2011). 

 

Obrázek 2 Struktura EPO: Schematická struktura molekuly EPO s vyznačenými glykosylacemi 
(Borman, 2006). 
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1.3 Regulace exprese erytropoetinu 
Hlavním regulačním mechanismem ovlivňujícím míru produkce EPO je Hypoxia- 

Inducible Factor (HIF) dráha, která slouží ke vnímání změn v pO2 v organismu. Kromě 

EPO má tato dráha vliv na expresi dalších 100 - 200 genů, které jsou důležité pro správnou 

odpověď organismu na nedostatek kyslíku v tkáních (Kaelin & Ratcliffe, 2008). Tyto geny 

mají například roli v angiogenesi, autofagii, nastavení energetického metabolismu a 

metabolismu železa (Peyssonnaux et al., 2007). 

Klíčovou molekulou dráhy je transkripční faktor HIF, který se skládá ze dvou 

podjednotek HIFα a HIFβ.  Podjednotka HIFβ se nachází v buněčném jádře a je stabilní, 

zatímco podjednotka HIFα je cytosolická a její stabilita je závislá na pO2 v buňce. Při 

dostatečném množství kyslíku v buňce je hydroxylována na dvou prolinových zbytcích 

prostřednictvím Prolyl-Hydroxylase Domain enzymes (PHDs). Hydroxylovaná HIFα 

podjednotka je rozeznávána E3-ubiquitin ligázou von Hippel-Lindau (VHL), která určuje 

hydroxylovaný HIFα k proteasomální degradaci, a tím je dráha deaktivována. 

K aktivaci dráhy dochází při nedostatku buněčného kyslíku. V hypoxii není HIFα 

hydroxylován a ani degradován v takové míře jako v normoxii. Nahromaděný HIFα se 

dostává i do buněčného jádra, kde dimerizuje s podjednotkou HIFβ. Dimer HIFα/β  nasedá 

spolu s Hepatocyte Nuclear Factor 4 (HNF-4) na regulační oblast genu s názvem Hypoxia 

Responsible Element (HRE) a spolu váží transkripční aktivátor p300/CBP, což vede ke 

zvýšení exprese cílových genů nesoucích HRE, mezi něž patří i EPO (viz Obrázek 3).  

HIF dráha tak funguje na základě principu negativní zpětné vazby. Snížení pO2 v tkáních 

vede ke zvýšené produkci EPO, který stimuluje krvetvorbu. Díky zvýšenému počtu 

červených krvinek se zvýší množství kyslíku v tkáních a klesne tak produkce EPO a 

intenzita krvetvorby.  
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Obrázek 3: Schéma HIF dráhy. Regulace exprese EPO v závislosti na pO2. Detailněji popsáno v 

textu (Franke et al., 2013). 

1.4 Jednotlivé klíčové proteiny HIF dráhy 

1.4.1 Hypoxia inducible factor α/β (HIFα/β) 

HIF je evolučně konzervovaný protein od bezobratlých živočichů po savce, který se 

podílí na vnímání pO2. Jako modelový bezobratlý organismus je pro demonstraci 

přítomnosti konzervované HIF dráhy nejčastěji uváděn korýš Daphnia magna (hrotnatka 

velká) (Gorr et al., 2004a). Tento průhledný živočich je schopen v nedostatečně 

prokysličené vodě výrazně zčervenat. Zčervenání je způsobeno zvýšením exprese 

hemoglobinů v buňkách  korýše, která je regulována nasednutím HIF transkripčního faktoru 

na HRE element nacházející se v promotorech hemoglobinových genů hrotnatky. Dráha je 

napříč živočichy natolik konzervovaná, že lidský HIF je schopný se navázat na některé HRE 

z hrotnatky. V Drosophila melanogaster (octomilka obecná) plní homologickou funkci 

proteinu HIFα protein Sima a jeho dimerizační partner je protein Tango, homolog HIFβ 

(Gorr et al., 2004b). Heterodimer HIFα/β spadá mezi transkripční faktory typu bazický 

helix-loop-helix a patří do PAS (Per-Arnt-Sim) rodiny (Wang et al., 1995). Váže se na 

G/ACGTG DNA motif. 

Podjednotka HIFα se v savčích buňkách vyskytuje ve třech isoformách – HIF1α, HIF2α a 

HIF3α, jejichž exprese je tkáňově specifická. Zároveň každá isoforma aktivuje transkripci 

odlišných genů. Stabilita jednotlivých isoforem může být ovlivněna buněčným typem, 

mechanismem degradace,  mírou a dobou trvání hypoxie (Bracken et al., 2006). 

Nejdříve byla popsaná isoforma HIF1α (Semenza et al., 1991), jež je exprimovaná v celé 

řadě různých buněčných typů a je ze všech tří isoforem prostudována nejlépe. Avšak na 

regulaci exprese EPO se podílí isoforma HIF2α, která je také označovaná Endothelial PAS 
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Domain Protein 1 (EPAS1) (Scortegagna et al., 2003), a jejíž exprese je omezena jen na 

některé buněčné typy – např. ledvinné intersticiální buňky, hepatocyty, kardiomyocyty, 

endoteliální a gliové buňky. Isoformy HIF1α a HIF2α jsou ze 48 % sekvenčně identické 

(Kewley et al., 2004). Jelikož je regulace isoformy HIF1α v literatuře popsána výrazně 

podrobněji než regulace isoformy HIF2α, budu se v následujícím textu věnovat převážně 

regulaci HIF1α. 

Funkce isoformy HIF3α je zatím prostudována nejméně. Tato isoforma má více 

sestřihových variant a neobsahuje transaktivační doménu. Nejlépe popsaná je funkce 

sestřihové varianty s názvem Inhibitory PAS Domain Protein (IPAS), která slouží jako 

negativní regulátor hypoxické odpovědi. Například v rohovce, jež není vaskularisovaná, 

inhibuje angiogenesi (Makino et al., 2007). Navrhovaný mechanismus fungování proteinu 

vypadá tak, že stabilní HIF1α koaktivuje expresi IPAS, který se váže na HIF1α a tím brání 

jeho vazbě na HIF1β, čímž tlumí hypoxickou odpověď buňky. Jelikož detailnější popis 

funkcí isoformy  HIF3α přesahuje rámec této práce, nebudu se jí již dále zabývat a zaměřím 

se pouze na HIF1α a HIF2α. 

Jak již bylo uvedeno výše, stabilita HIFα podjednotek je regulovaná pO2 v tkáni pomocí 

PHDs. PHDs váží hydroxylovou skupinu na prolinové zbytky, které se nachází v regulační 

oblasti proteinu s názvem Oxygen-Dependent Degradation Domain (ODDD). V případě 

isoformy  HIF1α se jedná o prolinové zbytky 402 a 564 (Masson et al., 2001), v případě 

isoformy  HIF2α o zbytky 405 a 531 (Haase, 2013). 

Kromě PHDs jsou HIF1α a HIF2α regulovány hydroxylací prostřednictvím Factor 

Inhibiting HIF1α (FIH1; Mahon et al., 2001). FIH1 patří do superrodiny 2-oxoglutarát 

dependentních oxygenáz a je také regulován kyslíkem. Hydroxyluje asparaginový zbytek na 

HIFα v oblasti C-terminal Transactivation Domain (CAT) na pozici 803 v HIF1α a na 

pozici 851 v HIF2α (Lando et al., 2002). Tato posttranslační modifikace nevede k rozeznání 

E3 ubiquitin ligázou, ale brání vazbě p300/CBP a tím transkripci cílových genů. FIH1 je 

kromě molekulárního kyslíku závislý na dvoumocném železe, které slouží jako kofaktor, a  

na 2-oxoglutarátu plnícím roli kosubstrátu. FIH1 je aktivní za nižšího pO2 než PHDs, čímž 

tlumí odpověď buňky na mírnou hypoxii, kdy nejsou všechny HIFα proteiny degradovány 

pomocí PHDs (Frederic Dayan et al., 2006). Isoforma HIF2α je k modifikaci pomocí FIH 

méně náchylná než isoforma HIF1α (Bracken et al., 2006). 

Významnou roli v regulaci stability HIFα hraje fosforylace. Na fosforylaci HIFα se podílí 

přímo nebo nepřímo řada významných regulačních kináz, přičemž fosforylace může mít 

v závislosti na kináze a fosforylované aminokyselině stabilizační nebo destabilizační účinek. 

V rámci této práce uvádím jen jako příklad role glykogen syntézy kinázy β (GSKβ) a cyklin 

dependentní kinázy 1 (CDK1). 
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 Kináza GSKβ v normoxii přímo fosforyluje HIF1α v oblasti ODDD na serinových a 

threoninových zbytcích nezávisle na pO2 (Cassavaugh et al., 2011; Flugel et al., 2007). Tato 

posttranslační modifikace vede, podobně jako hydroxylace prolinových zbytků pomocí 

PHDs, k rozeznání E3-ubiquitin ligázou. V tomto případě se jedná o vícepodjednotkovou 

E3-ubiquitin ligázu označovanou jako SCF komplex skládající se z podjednotek S-phase 

Kinase Associated Protein 1 (SKP1), Cullin 1 (CUL1), Ring Box 1 (RBX1) a F-box and WD 

Protein (FBW7), který je zodpovědný za rozeznávání substrátu (Cassavaugh et al., 2011). 

GSKβ je regulovatelná PKB/Akt dráhou. Tato dráha se aktivuje hypoxií. Když je PKB/Akt 

dráha aktivní, fosforyluje Akt kináza kinázu GSKβ a tím ji inhibuje, což vede ke stabilizaci 

HIF1α. 

CDK1 je klíčová kináza pro regulaci buněčného cyklu. V kombinaci s cyklinem B se 

podílí na správném průchodu M-fází buněčného cyklu. Během G1 a S fáze cyklu je 

neaktivní a aktivuje se v průběhu G2 fáze. Inhibice CDK1 vedla ke snížení stability HIF1α, 

zatímco nadprodukce CDK1 vedla ke zvýšení stability HIF1α. CDK1 fosforyluje HIF1α na 

serinu 668 (Warfel et al., 2013). Toto zjištění indikuje roli HIF1α v M-fázi buněčného cyklu 

nesouvisející s vnímáním pO2. 

Podjednotka HIF1β, také nazývaná jako Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear 

Translocator (ARNT) se nachází v jádře. Exprese ani degradace HIF1β nejsou závislé na 

dostupnosti kyslíku v buňce. HIF1β nemá vliv na regulaci hypoxické odpovědi (Wang et al., 

1995). Kromě HIF dráhy se HIFβ podílí na buněčné odpovědi na přítomnost některých 

toxických látek (Berra et al., 2003). 

1.4.2 Prolyl hydroxylase domain-containing proteins (PHDs) 

Stejně jako FIH1 patří PHDs do superrodiny 2-oxoglutarát dependentních oxygenáz. Jak 

již bylo zmíněno dříve, PHDs hydroxylují HIFα na prolinových zbytcích na uhlíku C4 a tím 

ho předurčují k degradaci 26 S proteasomem. Substrátem reakce je kromě HIFα také 

molekulární kyslík, který je během reakce štěpen, přičemž jeden jeho atom je navázán na 

prolin a druhý na 2-oxoglutarát. Produkty reakce jsou pak protein obsahující 4-

hydroxyprolin (Bruick & Steven L. McKnight, 2001), sukcinát a CO2. Sukcinát vzniknul 

navázáním atomu kyslíku na 2-oxoglutarát za uvolnění molekuly CO2. Nezbytné kofaktory 

reakce jsou Fe2+ a  askorbát (viz Obrázek 4). 
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Obrázek 4 Schéma reakce katalyzované PHDs: Na čtvrtý uhlík prolinu je navázaná OH skupina. 
Kofaktory reakce jsou 2-oxoglutarát, O2 a Fe2+, vedlejšími produkty jsou sukcinát a CO2 (Berra et al., 
2006).  

Závislost této reakce na dostupnosti molekulárního kyslíku je klíčová pro stabilitu HIFα 

v buňce. Když je kyslíku hodně, reakce běží rychle a poločas rozpadu HIFα je kratší než 

5 min (Salceda & Caro, 1997), a tudíž je HIFα málo stabilní. Pokud je naopak kyslíku málo, 

reakce běží pomalu, HIFα je stabilizován a může aktivovat transkripci cílových genů.  Z toho 

vyplývá, jak důležitá je role PHDs při hypoxické odpovědi, plní totiž funkci senzoru pO2 

v buňce a zároveň jsou hlavními regulátory hypoxické odpovědi.  

PHDs jsou rovněž cílem chemických látek, které jsou experimentálně používány 

k navození hypoxické odpovědi buněk při normoxických podmínkách. Patří sem například 

deferoxoamin (DFO), který je použit v experimentální části práce. DFO je chelatační činidlo 

vychytávající volné Fe2+  ionty z media, které jsou potřeba pro správnou činnost PHDs 

(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/deferoxamine#section=Top 8. 1.2018). 

Vychytání Fe2+  iontů znemožní správnou funkci PHDs a to vede ke stabilizaci HIFα a 

následné hypoxické odpovědi. Pro pozorování hypoxické odpovědi buněk je dostačující 

koncentrace DFO 100 μM (Jaakkola et al., 2001). 

Byly popsány 3 isoformy PHDs – PHD1, PHD2, PHD3, skládající se ze 2 α a 2 β 

podjednotek (Bruick &. McKnight 2001). Na stabilitu HIFα má největší vliv isoforma 

PHD2. Při poškození PHD2 nejsou zbylé PHDs schopné ji v HIF dráze kompenzovat (Percy 

et al., 2006). Zároveň PHD2 je jedním z cílových genů transkripčního aktivátoru HIF1α/β 

(Berra et al., 2003).  

 

1.4.3 Von Hippel-Lindau (VHL) 

Protein VHL je významný tumor supresor. Jeho poškození způsobuje autosomálně 

dominantní onemocnění von Hippel Lindau syndrom, které se mimo jiné projevuje tvorbou 

dobře vaskularizovaných tumorů (Lisztwan et al., 1999). VHL je součástí 

vícepodjednotkového komplexu E3-ubiquitin ligázy. Kromě VHL jsou součástí tohoto 

komplexu proteiny elonginB, elonginC, cullin 2 a RING box protein 1. Název komplexu je 

zkracován na VCB-CUL2. Jedná se o E3-ubiquitin ligázu analogickou Skp1/Cdc53/F-box 
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(SCF) komplexu (Lisztwan et al., 1999).  V rámci komplexu se VHL váže na elonginC 

(Stebbins et al., 2000) a plní roli F-box proteinu, jehož funkcí je rozeznávat a selektivně 

vázat proteiny určené k degradaci.  

Příčinou von Hippel Lindau syndromu jsou nejčastěji takové mutace ve VHL proteinu, 

které brání jeho vazbě na elonginC a tím pádem správnému fungování komplexu. 

Vaskularizace nádorů doprovázejících VHL syndrom je způsobená zvýšenou produkcí 

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), který stimuluje angiogenesi. VEGF je 

produkován, jelikož jeho produkce je stimulována HIF dráhou, která není nefunkčním 

komplexem inhibována (Maxwell et al., 1999). 

 

 

1.5 EPO receptor (EPOR) 

EPO působí jako survival factor na prekurzory erytrocytů. Jeho přítomnost umožňuje 

jejich přežívání, růst a diferenciaci. Tato signalizace je zprostředkována vazbou EPO na 

EPOR, který se nachází na membránách prekurzorů erytrocytů. 

EPOR tvoří již před navázáním ligandu na povrchu buněk homodimer z podjednotek 

jedenkrát procházejících cytoplasmatickou membránou, N-konec se nachází uvnitř a C-

konec vně buňky. EPOR patří do superrodiny cytokinových receptorů typu I bez vlastní 

enzymatické aktivity. Nachází se na povrchu prekurzorů erytrocytů od stadia nazývaného 

Colony Forming Unit-Erythroid (CFU-E). Kromě prekurzorů erytrocytů se EPOR nachází 

na povrchu myocytů, některých neuronů, epitelových buněk prostaty, ovaria a prsní žlázy 

(Richmond et al., 2005). Na cytoplasmatické membráně jedné krvetvorné buňky je okolo 

1 000 dimerů EPOR (Kuhrt & Wojchowski, 2017). EPOR váže EPO pomocí dvou 

kompozitních vazebných míst, nízko- a vysokoafinitního s velmi vysokou afinitou, 

KD = 100 pM. 

EPOR se skládá ze 4 domén: N-koncové extracelulární, transmembránové, 

juxtamembránové a C-koncové cytosolické (Livnah et al., 1996) (Syed et al., 1998). 

Extracelulární doména se dělí na 2 imunoglobulinové subdomény D1 a D2, které jsou 

propojené krátkým segmentem a svírají pravý úhel. Obě subdomény mají strukturu 

označovanou jako β-sandwich složenou ze 7 β-listů. V subdoméně D1 se nachází dva 

vnitřní stabilizační cysteinové můstky. Subdoména D2 obsahuje WSXWS motif typický pro 

cytokinové receptory. Transmembránová doména je bohatá na leucinové zbytky. Leuciny na 

pozicích 240 a 241 jsou klíčové pro změnu konformace dimeru po navázání EPO, která je 

podstatou přenosu signálu do buňky (Richmond et al., 2005). Cytosolická doména slouží 

nejen jako lokalizační signál pro dopravení receptoru na cytoplasmatickou membránu, ale 

hlavně pro ukotvení proteinů přenášejících signál od EPOR dále do buňky.  
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Jelikož EPOR nemá vlastní enzymatickou aktivitu, je s jeho cytosolickou 

juxtamembránovou částí asociovaná tyrozinkináza Janus Kinase 2 (JAK2). Po navázání 

EPO na extracelulární část EPOR dojde ke konformačním změnám v receptoru, které jsou 

přeneseny do jeho intracelulární části. To vede k aktivaci JAK2 a JAK/STAT signální 

dráhy, jež je nejvýznamnější signální dráhou vedoucí od EPOR.  

JAK2 fosforyluje tyrosinové zbytky v cytosolické části receptoru, které se k ní přiblížily 

důsledkem konformačních změn, čímž vzniknou kotevní místa pro další proteiny přenášející 

signál dále do buňky. Nejvýznamnější z nich jsou transkripční faktory z rodiny Signal 

transducer and activator of transcription (STAT). Konkrétně STAT1, STAT3 a STAT5a/b 

(Richmond et al., 2005). Po nasednutí na fosforylovaný receptor jsou STAT molekuly také 

fosforylovány JAK2, dimerizují a translokují do jádra, kde působí jako aktivátory 

transkripce. 

Kromě STAT dráhy jsou prostřednictvím EPOR aktivovány další dráhy například MAPK 

a PI3/Akt (Richmond et al., 2005) (viz Obrázek 5). Důsledkem aktivace těchto drah je 

inhibice apoptózy, proliferace a diferenciace buněk. Signalizace je umlčována pomocí Src 

Homology Region 2 Domain-containing Phosphatase 1 (SHP-1), která se váže na 

fosfotyrosinové zbytky na C-koncové části EPOR a defosforyluje je, nebo pomocí 

internalizace a lysosomální degradace receptoru. 

 

 

Obrázek 5 EPO receptor: Na obrázku jsou znázorněny nejvýznamnější dráhy vedoucí signál od EPOR 
dále do buňky. Z leva MAPK dráha PI3K/Akt dráha a JAK/STAT dráha (Ell iott & Sinclair, 2012). 
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1.6 Erytropoéza  
Erytrocyty vznikají procesem označovaným erytropoéza. Během tohoto procesu vzniká 

z hematopoetické kmenové buňky zralá červená krvinka. V průběhu života jedince (savce) 

můžeme odlišit primitivní erytropoézu a definitivní erytropoézu. Primitivní erytropoéza se 

odehrává v krevních ostrůvcích žloutkového váčku v počátečních fázích prenatálního 

vývoje, definitivní nejprve ve fetálních játrech a poté v kostní dřeni (Palis, 2014). 

V rámci definitivní erytropoézy vznikají krevní buňky z multipotentní hematopoetické 

kmenové buňky (viz Obrázek 6). Multipotentní hematopoetická buňka se diferencuje na 

lymfoidní nebo myeloidní prekurzor. Z lymfoidního prekurzoru vznikají NK buňky, T a B 

lymfocyty. Ostatní krevní buňky, včetně erytrocytů, vznikají z prekurzoru myeloidního. 

Nejméně diferencované predeterminované buněčné stadium, které vzniklo z myeloidního 

prekurzoru, a dává vznik pouze erytrocytu, se nazývá  Burst Forming Unit - Erythroid 

(BFU-E). Z BFU-E se diferencuje CFU-E. CFU-E je první vývojové stadium závislé na 

přítomnosti EPO (Koury & Bondurant, 1990). BFU-E a CFU-E jsou počáteční vývojová 

stadia označovaná jako progenitory schopná se dělit a vytvářet kolonie in vitro v závislosti 

na přítomnosti EPO (Flygare et al., 2011). 

Z CFU-E postupně vznikají prekurzory, které mají  omezený potenciál se dělit, 

proerytroblast, basofilní erytroblast, polychromatofilní erytroblast a ortochromatofilní 

erytroblast (Palis, 2014). Během průchodu prekurzoru těmito stadii dochází k akumulaci 

hemoglobinu, zmenšení buněčné velikosti, snížení celkového množství RNA a kondenzaci 

jádra. Názvy jednotlivých stadií jsou odvozeny od změn jejich vlastností pozorovaných při 

histochemickém barvení v důsledku úbytku RNA a nárůstu množství hemoglobinu.  

Erytroblasty dozrávají v útvarech označovaných erytroblastické ostrůvky (Chasis & 

Mohandas, 2008) (viz Obrázek 7). Erytroblastické ostrůvky se skládají z centrálního 

makrofágu obklopeného několika dozrávajícími erytroblasty. Závěrečnou fází vývoje 

erytroblastu je odstranění buněčného jádra, enukleace. Produkty enukleace jsou pyrenocyt, 

vyvržené buněčné jádro obklopené cytoplasmou, které je následně fagocytováno 

makrofágem (McGrath et al., 2008), a retikulocyt, nevyzrálá červená krvinka. Každou 

vteřinou je do krevního oběhu zdravého člověka vážícího 70 kg uvolněno přibližně 2 × 1011 

erytrocytů (Palis, 2014). Během zrání v erytrocyt ztrácí retikulocyt zbylé organely, část 

cytoplasmy a zmenšuje plochu cytoplasmatické membrány, také dochází k reorganizaci 

cytoskeletu a změnám ve složení cytoplasmatické membrány. Výsledkem těchto posledních 

změn je zralý erytrocyt, který přežívá v lidském krevním řečišti zhruba 120 dní. Senescentní 

erytrocyty jsou odstraňovány makrofágy ve slezině. 
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Obrázek 6 Erytropoéza: Na obrázku je znázorněn vývoj erytrocytu z hematopoetické buňky. Během 
vývoje dochází ke kondenzaci buněčného jádra (odstíny červené) a k jeho následnému odstranění. 
Stadia popsaná červeným písmem jsou závislá na přítomnosti EPO (Richmond et al., 2005). 

 

Obrázek 7 Erytroblastický ostrůvek: Znázornění erytroblastického ostrůvku, místa dozrávání 
erytrocytů (Chasis & Mohandas, 2008). 

 

1.7 Polycytémie 
Polycytémie neboli erytrocytóza je onemocnění, jehož hlavním projevem je abnormální 

zvýšení počtu červených krvinek na objemovou jednotku krve, zvýšený hematokrit 

(viz Tabulka 1). Další symptomy jsou pak přímým důsledkem změn vlastností 

polycytemické hyperviskózní krve. Patří mezi ně například bolesti hlavy, závratě, epistaxe 

(krvácení z nosu), dýchací potíže a svědění (McMullin et al., 2005). Nejčastějším způsobem 
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léčby je v současnosti flebotomie (odsávání krve). Polycytémie může být dědičná nebo 

vzácně získaná během života jedince. 

Příčinou tohoto onemocnění může být poškození některého nebo více z výše popsaných 

proteinů vedoucí k hyperaktivitě v signální kaskádě vedoucí od HIF2α k EPOR. 

Polycytémie, které mají takovouto příčinu, se dělí do dvou hlavních kategorií, primární a 

sekundární. Primární se vyznačují dysregulací signalizace vedoucí od EPOR v prekurzorech 

erytrocytů, hladina krevního EPO je v normě nebo je snížená. Příčinami sekundárních 

polycytemií jsou obvykle mutace v proteinech HIF dráhy, krevní EPO je vždy zvýšen. Dále 

existuje patologický stav označovaný jako terciární polycytémie. Zde se ale  nejedná o stav 

způsobený vyšší intenzitou krvetvorby, ale o stav způsobený nedostatkem vody v organismu 

vedoucí k dehydrataci a zahuštění krve.  

Další příčinou polycytémie může být i tkáňová hypoxie, kdy není tělo dostatečně 

zásobené kyslíkem, a zvýšená krvetvorba je tak adekvátní. Příčinami tohoto stavu mohou 

být vyšší nadmořská výška a s ní spojený nižší pO2, chronická intoxikace CO, mutace 

v hemoglobinech nebo v enzymu 2,3-bisfosfoglycerát mutáza (viz níže). U nezanedbatelné 

části pacientů se zatím nepodařilo příčinu polycytémie stanovit (Bento et al., 2013). 

Ve vzácných případech, kdy je příčinou polycytémie tkáňová hypoxie, není flebotomie 

možná a pacienti jsou léčeni transfuzí. V následující části práce uvedu z každé kategorie 

konkrétní příklady. 

 

 

 

Tabulka 1 Vybrané krevní parametry: Vybrané krevní parametry klíčové pro diagnostikování 
polycytémie a jejich optimální hodnoty v případě zdravého jedince. Hodnoty těchto parametrů u 
pacientů trpících polycytémií jsou vyšší než optimum, mimo hodnoty krevního EPO, jehož množství 
pomáhá určovat typ polycytémie (viz text). (Will iams Manual of Hematology, 8. vydání, M. A. 

Lichtman & col., 2011 ) 

 

Parametr Hodnota 

Hematokryt ♂ 42-51%,  ♀ 36-46 % 

10
6

 erytrocytů /µl ♂ 4,5-6,0,  ♀ 4,1 – 5,1 

Hemoglobin ♂ 14.0-17.5 g/dl,  ♀ 12.3-15.3 g/dl 

EPO 2 – 20 mU/ml 
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1.7.1 Polycytémie způsobené hypoxií tkání 

1.7.1.1 2,3-bisfosfoglycerát a jeho syntáza  

2,3-bisfosfoglycerát je vedlejším produktem glykolýzy. Vzniká činností enzymu 

bisfosfoglycerát mutáza (BPGM), který přeměňuje 1,3-bisfosfoglycerát na 2,3-

bisfosfoglycerát. 1,3-bisfosfoglycerát je meziproduktem glykolýzy. V rámci standardního 

průběhu glykolýzy je defosforylován fosfoglycerátkinázou za vzniku 3-fosfoglycerátu a 

adenosintrifosfátu (ATP). Tento krok lze ale obejít sérií dvou reakcí nazývanou Rapport-

Luebering dráha probíhající v erytrocytech (Juel, 1979). První z nich je již zmíněná přeměna 

1,3-bisfosfoglycerátu na 2,3-bisfosfoglycerát. 2,3-bisfosfoglycerát je následně 

defosforylován za vzniku 3-fosfoglycerátu a volného fosfátu (viz Obrázek 8). 2,3-

bisfosfoglycerát vzniká hlavně v erytrocytech, kde se váže do centra tetrameru 

hemoglobinu, a tím snižuje jeho afinitu k O2  a umožní tak jeho lepší uvolňování v tkáních 

(Benesch et al., 1969).  

Mutace v BPGM vedoucí ke snížení produkce 2,3-bisfosfoglycerátu mohou vést ke 

zhoršení suplementace tkání kyslíkem a hypoxické odpovědi organismu, včetně zvýšení 

produkce EPO a následně erytrocytů. Tato příčina polycytémie je vzácná a v literatuře není 

popsáno mnoho případů. Níže jsou uvedeny dva ilustrační příklady. 

 

 

Obrázek 8 Metabolismus 2,3 bisfosfoglycerátu: V rámci glykolýzy je 1,3-bisfosfoglycerát 

defosforylován fosfoglycerát kinázou za uvolnění ATP. Alternativní Rapport-Luebering dráha 
zahrnuje přeměnu 1,3-bisfosfoglycerát mutázou na 2,3-bisfosfoglycerát,  který je následně 
defosforylován 2,3-bisfosfoglycerátfosfatázou za uvol nění fosfátu 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Luebering%E2%80%93Rapoport_pathway, 20. 2. 2018) . 

První případ úplné deficience BPGM byl popsán v roce 1979, kdy pacient vykazoval 

nulovou aktivitu BPGM a jeho dva testovaní heterozygotní potomci poloviční v porovnání 

s normální hodnotou (Rosa et al., 1978). Afinita pacientových erytrocytů ke kyslíku byla 

výrazně zvýšená v porovnání s kontrolními buňkami. Pacient byl bez vnějších projevů, ale 

měl zvýšený hematokrit na 54 %, zvýšené množství hemoglobinu 19 g/dl a nateklé sliznice 

(ruddy cyanosis).  
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Proteinové sekvenování BPGM vyizolovaného z pacientových erytrocytů odhalilo 

substituční mutaci arg 98 → cys. Abnormální protein dostal označení BPGM Créteil I (Rosa 

et al., 1989). Strukturní analýza BPGM ukázala, že arg 98 se nachází blízko reakčního 

centra enzymu. Následné sekvenování genomové DNA odhalilo, že pacient je nositelem 2 

mutantních alel (Lemarchandel et al., 1992). První z nich je substituce 413 A > C, již známá 

na proteinové úrovni (BPGM Créteil I), a druhá je delece C na pozici 205 nebo 206 vedoucí 

k předčasnému STOP kodonu, dostala označení BPGM Créteil II. Sekvenování 

pacientových potomků odhalilo, že oba zdědili formu BPGM Créteil I.  

O zhruba 25 let později byl popsán pacient s velmi podobnými symptomy jako pacient 

z roku 1978 (Hoyer et al., 2004). Hladina krevního EPO u něj byla v normě. (U prvního 

pacienta hladina EPO měřená nebyla.) Sekvenování genomové DNA tohoto pacienta 

odhalilo, že je homozygotní pro mutaci 185 G > A (cDNA), arg 62 → gln v exonu 2 genu 

kódujícího BPGM. Homozygotní výskyt stejné mutace lze vysvětlit tím, že pacientovi 

rodiče byli bratranec a sestřenice. U obou rodičů byla naměřena aktivita BPGM poloviční.  

Zároveň všichni pacienti byli deficientní v glukóza-6-fosfátdehydrogenáze, v enzymu 

stojícím na počátku pentózofosfátového cyklu a chránícím erytrocyt proti oxidativnímu 

stresu. 

 

1.7.1.2 Hemoglobinopatie 

Hemoglobin je tetramerní protein nacházející se v erytrocytech, kterým umožňuje 

transport kyslíku po těle. Hemoglobin dospělého člověka je složen ze 2 α a 2 β globinových 

podjednotek. Každá podjednotka koordinuje jeden hem, který se skládá z porfyrinu a 

dvoumocného železa, a který se přímo podílí na vazbě kyslíku na molekulu. Celý tetrametr 

se vyskytuje v jednom ze dvou konformačních stavů, T-stav (napnutý, tense) a R-stav 

(uvolněný, relaxed). T-stav má nízkou a R-stav vysokou afinitu ke kyslíku. 

První případ hemoglobinopatie spojené s polycytémií byl popsán v roce 1966 (Charache 

et al., 1966). Propositem byl 81 let starý muž se zvýšenou koncentrací hemoglobinu 

19,9 g/dl a hematokritem 58 %. Funkční analýza hemoglobinu z pacienta odhalila jeho 

odlišné chování na elektroforéze a také jeho zvýšenou afinitu ke kyslíku. Proteinové 

sekvenování α hemoglobinu ukázalo substituční mutaci arg 92 → leu. Tato varianta dostala 

název hemoglobin Chasepeake. Na základě studia pacientova rodokmenu bylo zjištěno, že 

se onemocnění dědí autosomálně dominantně a pacientovi heterozygotní příbuzní mají 

zvýšený hematokrit i koncentraci hemoglobinu v krvi v porovnání s homozygotními 

zdravými příbuznými. 

Od té doby bylo popsáno celkem více než 1 000 mutací (Thom et al., 2013) 

v hemoglobinech a z nich více než 100, které mají vliv na afinitu kyslíku a mohou být 
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příčinou polycytémie (Bento et al., 2013). Více jich je zastoupeno v β řetězci. Lze je 

rozdělit do skupin podle toho, kde se v tetrametru nachází a jakou část tetrametru stabilizují 

(Thom et al., 2013) (Wajcman & Galactéros, 2005).  

První skupinou jsou mutace na styčných místech jednotlivých globinu, které neumožní 

tetrametru přejít do T-stavu. Výsledný tetrametr má snížený kooperativní efekt a 

hemoglobin váže výrazně silněji. Do druhé skupiny patří mutace v místě vazby 2,3– 

bisfosfoglycerátu, kdy fenotypový projev je podobný insuficienci BPGM. Ve třetí skupině 

jsou mutace v aromatických kyselinách koordinujících porfyrinové jádro hemu. Míra 

projevu v případě heterozygotního pacienta závisí kromě místa mutace na zastoupení 

jednotlivých forem v celkovém obsahu hemoglobinu a na zastoupení v tetramerech. 

 

1.7.2 Primární polycytémie 

Jak je již uvedeno výše, primární polycytémie vzniká upregulací dráhy v prekurzorech 

erytrocytů vedoucí od EPOR do buněčného jádra. Nejčastější příčiny jsou mutace přímo 

v EPOR a v kináze JAK2, jejichž stručnému popisu bude věnována následující část. 

 

1.7.2.1 EPOR 

EPOR prostřednictvím změny konformace přenáší do buňky signál o přítomnosti EPO. 

Tento signál prostřednictvím JAK2 získává podobu fosforylace tyrosinových zbytků na 

intracelulární části EPOR. Pro ukončení signálu je důležitá fosfatáza SHP -1, která se váže 

na C-koncovou část fosforylovaného receptoru a následně jej defosforyluje. Příčinami 

vzniku polycytémie v případě poškození EPOR jsou nejčastěji mutace, které vedou k tvorbě 

předčasného STOP kodonu. Zkrácený receptor pak neobsahuje místo, kam SHP -1 nasedá, a 

nemůže dojít k ukončení signalizace. Z této podstaty vyplývá, že se jedná o autosomálně 

dominantní onemocnění. 

První takový případ byl popsán v roce 1993 (de la Chapelle et al., 1993). Probandem byl 

finský vícenásobný mistr světa v běhu na lyžích. Z 60 testovaných členů jeho rodiny 29 

vykazovalo polycytemický fenotyp – zvýšený hematokrit a množství hemoglobinu. Žádný 

z pacientů si nestěžoval na zdravotní potíže, naopak většina uváděla, že se cítí v dobré 

kondici. Buňky odebrané z kostní dřeně pacientů vykazovaly in vitro větší potenciál 

formovat erytroidní kolonie i ve velmi nízkých koncentracích EPO. Sekvenování osmého, 

posledního, exonu EPOR odhalilo na pozici nukleotidu 6002 bodovou substituční mutaci 

G > A, která vytvořila nový STOP kodon. Protein byl tak zkrácen o posledních 70 

aminokyselin, které utváří místo pro vazbu fosfatázy SHP-1. 
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1.7.2.2 Pravá polycytémie (PV, Polycytemia Vera) 

PV je jednou z nejrozšířenšjších forem polycytémie. Řadí se také do skupiny 

myeloproliferativních poruch (myeloproliferative neoplasms). Kromě PV mezi ně patří 

esenciální trombocytóza (zvýšené množství krevních destiček), primární myelofibróza 

(náhrada krvetvorné kostní dřeně vazivovou tkání) a chronická myeloidní leukemie. Tato 

onemocnění mají společné to, že dochází v kostní dřeni ke vzniku klonálních populací 

buněk myeloidní linie, které jsou nezávislé na regulačních cytokinech. Na rozdíl od 

ostatních zde prezentovaných onemocnění PV často vzniká během života pacienta jako 

somatická mutace, která nebude přenášena na potomky. 

Přesná příčina myeloproliferativných poruch včetně PV zatím není zcela objasněna  

(Kralovics et al., 2006). Avšak u více než 80 % pacientů trpících PV se vyskytuje 

substituční mutace v JAK2. Tato mutace se nachází ve dvanáctém exonu v konzervované 

části pseudokinázové domény JH2 na pozici 617, kde došlo k záměně val → phe (Baxter et 

al., 2005; James et al., 2005) (viz Obrázek 9). Důsledkem této mutace je zvýšená aktivita 

JAK2 kinázy i v nepřítomnosti EPO. Stejná mutace se vyskytuje i u pacientů trpících 

ostatními myeloproliferativními poruchami, ale není u nich tak hojně zastoupena jako 

v případě PV. Klinické testy zatím nedetekovaly žádný výrazný rozdíl v projevech 

onemocnění PV mezi pacienty nesoucími tuto mutaci a pacienty bez ní. Ač PV není dědičná 

a mutace val 617 → phe vzniká během života pacienta, předpokládá se, že existuje dědičná 

predispozice k tomuto onemocnění. Tuto hypotézu potvrzují záznamy o rodinách pacientů 

se zvýšeným výskytem myeloproliferativních onemocnění. Tato predispozice zatím není 

známá. 

Jelikož jsou projevy onemocnění způsobené zvýšenou aktivitou kinázy, nabízí se jako 

možnost léčby, kromě flebotomie, účinná selektivní inhibice mutovaného enzymu. Zatím 

nejznámější a nejpoužívanější je inhibitor ruxolitinib používaný v USA od roku 2011 (Mesa 

et al., 2012). Od jeho schválení však byla testována řada dalších inhibitorů s cílem vyvinout 

účinnější léčbu pro pacienty trpící myeloproliferativními poruchami (Bose & Verstovsek, 

2017). 
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Obrázek 9 JAK2 V617F: Znázornění místa substituční mutace v konzervované části pseudokinázové 
domény kinázy JAK2 u různých živočichů. (Hs - Homo sapiens (člověk), Cf – Canis familiaris (pes 

domácí), Mm – Mus musculus (myš domácí), Rn – Rattus norwegicus (potkan obecný), Gg – Gallus 
gallus (kur bankivský)) (Baxter et al., 2005). 

1.7.3 Sekundární polycytémie 

Sekundární polycytémie jsou v této práci definovány jako skupina onemocnění vzniklých 

dysregulací HIF dráhy vedoucí ke zvýšené produkci EPO. V následující části práce budou 

uvedeny nejznámější mutace v každém z proteinů HIF dráhy vedoucí k polycytémii. 

 

1.7.3.1 VHL 

Jak již bylo uvedeno výše, insuficience v proteinu VHL způsobuje onemocnění 

označované von Hippel Lindau syndrom. Bylo popsáno několik set mutací v proteinu VHL, 

které jsou spojovány s von Hippel Lindau syndromem. 

Kromě von Hippel Lindau syndromu může mutace ve VHL proteinu vést také 

k polycytémii. Nejznámější případ byl popsán na pacientech pocházejících z populace 

Čuvašů, etnika žijícího v evropské části Ruské federace na dolním toku Volhy. Oproti 

primárním polycytemiím se tato liší tím, že je děděná autosomálně recesivně a pacienti mají 

zvýšenou hladinu krevního EPO (Ang et al., 2002). Jedná se o substituční mutaci 

598 C > T, která na proteinové úrovni vede ke změně arg 200 → trp. Tato záměna snižuje 

schopnost VHL vázat HIFα. Mutace dostala označení Čuvašská polycytemie (Chuvash 

polycythemia). Později byla ta samá mutace vyvolávající stejný fenotypový projev zjištěna u 

příslušníků dalších národností  - Asiatů, Afroameričanů i Evropanů (Percy et al., 2003). 

Například také u obyvatel ostrova Ischia na jihozápadním pobřeží Itálie (Perrotta et al., 

2006). Je pravděpodobné, že mutace C 598 > T vznikla v evoluci člověka jenom jednou, 

rozšířila se efektem zakladatele a tito lidé mají společného předka, který žil před oddělením 

jednotlivých etnik (Liu et al., 2004). 
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Kromě této mutace bylo popsáno několik dalších mutací VHL způsobujících polycytémii 

(Bento et al., 2013). Navíc některé z nich vyvolávaly onemocnění i v případě poškození 

pouze jedné alely. 

 

1.7.3.2 PHD2 

Z prolyl hydroxyláz účastnících se HIF dráhy má největší vliv na produkci EPO PHD2. 

PHD2 je kódován genem EGLN1. Polycytémie způsobená mutací v genu EGLN1 je děděná 

autosomálně dominantně. Mutace vedou ke zhoršené funkci enzymu a hromadění HIFα 

v buňce. 

Nedostačující činnost PHD může také podpořit  nádorové bujení. Například jsou-li 

v buňkách poškozeny enzymy Krebsova cyklu – fumarát dehydrogenáza a sukcinát 

dehydrogenáza, začnou se hromadit meziprodukty cyklu fumarát a sukcinát, což vede 

k inhibici PHD2 a následné stabilizaci HIF (Ladroue et al. 2008). Tento efekt byl popsán u 

leiomyomu (nezhoubný nádor původem z hladké svaloviny) a rakoviny ledvin. Byl také 

zaznamenán případ, kdy mutace v EGLN1 genu byla příčinou nejen polycytémie ale 

zároveň i vzniku nádoru. Tento případ byl zaznamenán v roce 2008 a (Ladroue et al., 2008) 

(Bento et al., 2013). Jednalo se o mutaci 1121 A > G vedoucí k substituci his 374 → arg. 

Pro činnost PHD je důležitý Fe2+ (viz výše), který je koordinován také tímto histidinem. 

Pacientovi byla diagnostikována erytrocytóza a navíc dvakrát prodělal operaci odstranění 

paragangliomu (vysoce vaskularizovaný nádor paraganglia nebo ganglia). V odebrané 

nádorové tkáni byla pomocí sekvenování zjištěna ztráta heterozygozyty. Z toho vyplývá, že 

PHD2 je tumor supresorem.    

V dnešní době je známo více než 30 mutací v EGLN1 genu asociovaných s polycytémií 

(Wilson et al., 2016). 

 

1.7.3.3 HIF2α 

Protein HIF2α je kódován genem EPAS1. Pro jeho správnou funkci mediátoru informace 

o dostupnosti kyslíku v buňce je třeba, aby byl hydroxylovatelný na pro 405 a 531. Většina 

mutací HIF2α je autosomálně dominantních a zároveň ziskových (gain-of-function). 

Nejedná se přímo o substituce těchto dvou prolinů, ale o aminokyselinové záměny v jejich 

blízkém okolí bránící hydroxylaci HIF2α.  

Například substituce gly 537 → trp (exon 12) vede k oslabení interakcí mezi HIF2α a 

PHD2 a mezi hydroxyHIF2α(trp 537) a VHL (Percy et al., 2008a). Gly 537 je v rámci 

HIF2α vysoce konzervovaný napříč živočichy a nevyskytuje se v dalších isoformách HIFα. 

Kromě substituce gly za trp byla publikována substituce stejného gly za arg rovněž 

způsobující polycytémii (Percy et al., 2008b). Ve stejné oblasti, za druhým 
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hydroxylovatelným prolinem HIF2α, byly zjištěny u polycytemických pacientů další 

substituce s podobným efektem (Bento et al., 2013).  

Kromě mutací v oblasti za pro 531 byly popsány mutace i v jiných částech HIF2α 

vedoucí k polycytémii (např. Lorenzo et al., 2013). 

 

1.7.3.4 EPO 

V současné době jsou publikovány pouze dvě mutace v EPO genu, které byly zjištěny u 

pacientů s polycytémií. V obou případech se jedná o jednonukleotidové delece v exonu 2 

ΔC19 (Camps et al., 2016) a ΔG32 (Zmajkovic et al., 2017). Jelikož se jedná o delece, kdy 

očekáváme spíše ztrátu funkce proteinu, je překvapivé, že obě tyto delece vedou 

k nadprodukci EPO a polycytémii. Proto byla příčina nadprodukce EPO v případě ΔG32 

prozkoumána důkladněji. Zjištěný mechanismus by mohl být platný i pro ΔC19 a vypadá 

následovně: 

Z EPO genu jsou přepisovány 2 transkripty (viz Obrázek 10). Delší z nich začíná před 

exonem 1 a dává vznik v případě wt alely funkčnímu EPO a v případě ΔG32 alely vzniká 

zkrácený peptid s posunem čtecího rámce v místě delece a následným STOP kodonem. 

Kratší transkript začíná v intronu 1 a v případě wt alely dává vznik krátkému nefunkčnímu 

peptidu ve čtecím rámci + 1, ale v případě ΔG32 alely vzniká krátký N-koncový signální 

peptid také ve čtecím rámci +1, avšak díky bodové deleci dojde k posunu čtecího rámce do 

správné polohy a díky tomu vzniká funkční EPO, který se liší pouze krátkou N-koncovou 

částí. 

 

Obrázek 10 Transkripty EPO genu: Z EPO genu jsou přepisovány dva různě dlouhé transkripty, kdy 

kratší dává vzniknout funkčnímu proteinu v případě bodové delece v exonu 2 a delší v případě 
nepoškozené alely bez delece.(viz text) (Zmajkovic et al., 2017)  
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Oba dva transkripty vznikají v EPO produkujících buňkách in situ, ale v jaterních 

buňkách je kratší transkript zastoupen výrazně více než v ledvinách. Zároveň v linii Hep3B 

buněk odvozených z jater se množství kratšího transkriptu výrazně zvýší v přítomnosti 

delece. Funkční studie obou transkriptů navíc ukázaly, že z kratšího transkriptu obsahujícího 

deleci je EPO přepisován účinněji než v případě delšího transkriptu bez delece. Tato 

pozorování spolu vysvětlují mechanismus nadprodukce EPO v tomto případě. 

Role kratšího transkriptu ve zdravých buňkách zatím není přesně známa, ale spekuluje se 

o jeho regulační funkci. Zároveň autoři experimentu spekulují, že tento transkript není 

regulován HIF dráhou, a proto může být v buňkách produkován nezávisle na poklesu pO2. 

 

1.8 Závěr teoretické části 
V první části teoretického přehledu práce byl popsán hormon erytropoetin, historie jeho 

objevení, proteinová struktura, regulace exprese a funkce v organismu. Druhá část 

literárního přehledu byla věnována onemocnění polycytémie, které může vzniknout, pokud 

dojde k poruše regulačního mechanismu, jehož součástí EPO je.  

Závěrem teoretické části práce uvádím zjednodušený algoritmus pro určení genetické 

podstaty polycytémie (viz Obrázek 11). V algoritmu nejsou zahrnuty ty případy, kdy 

polycytémie nemá genetickou příčinu (např. intoxikace CO) a hypotetické případy, které 

zatím nejsou v literatuře popsány. 

V následující experimentální části práce bude popsána a studována nová mutace v EPO 

genu, která byla zjištěna u pacientů s polycytémií. Tato mutace se od všech výše zmíněných 

mutací odlišuje tím, že se nenachází v kódující sekvenci, ale v regulační části genu.  
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Obrázek 11 Algoritmus pro stanovení genetické příčiny polycytémie: Sestaveno podle  (Bento 

et al., 2013) a (Bento et al., 2013) 
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2 Cíle práce 
V roce 2013 byla zveřejněna zpráva o rodině, jejíž členové ve čtyřech generacích trpěli 

mírnou formou autozomálně dominantní sekundární polycytémie (Margraf et al., 2013). 

Exomové sekvenování DNA pěti z postižených členů této rodiny odhalilo novou 

jednonukleotidovou substituci, která dříve nebyla popsána. Jedná se o záměnu G > A 

v 5  ́UTR EPO genu na pozici – 136 od iniciačního kodonu ATG. Sekvenování vzorků 

gDNA dalších členů rodiny odhalilo, že všichni postižení členové jsou pro tuto mutaci 

heterozygotní, zatímco u zdravých členů a nepříbuzných kontrolních jedinců se tato mutace 

nevyskytuje. U dalších pacientů stejná substituce zatím popsána nebyla. Zároveň všichni 

pacienti, kteří jsou nositeli této mutace, nevykazují žádné další mutace v kandidátních 

 genech asociovaných s polycytémií. 

Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit hypotézu, že výše popsaná mutace má vliv 

na expresi EPO a může být příčinou lehké formy polycytémie. V případě, že se hypotéza 

potvrdí, může být tato nově popsaná mutace použitá jako nový diagnostický marker 

onemocnění. 

Pro účely této práce budou použity Hep3B buňky. Jedná se o adherentní epiteliální 

buněčnou linii odvozenou z hepatokarcinomu a sekretující  EPO do media. Nejprve bude 

připraven systém homologní rekombinace (HR) a CRISPR/Cas9 pro zavedení zkoumané 

mutace do genomu Hep3B buněk. Následně budou buňky editovány a bude ověřena 

správnost editace. U připravených a ověřených linií bude sledován vliv mutace na expresi 

EPO v porovnání s nemutovanou linií za využití metod qPCR, ELISA, přežívání 

BAF3/EPO-R buněk a Luciferázového reportérového testu. 
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Obrázek 12 Anonymizovaný rodokmen pacientů nesoucích – 136 G >A mutaci: Rodokmen znázorňuje 4 
generace pacientů trpících sekundární polycyté mií. Jednotlivé generace jsou označeny římskými čís l icemi , 

přís lušníci jednotlivých generací číslicemi arabskými. Muži jsou znázorněni čtvercem a ženy kruhem. Zdraví 
členové rodiny jsou vyznačeni  bílou a  nemocní černou barvou. Zesnul í jedinci  jsou přeškrtnutí. Z 
rodokmene l ze vyčís t, že se onemocnění dědí nezávisle na pohlaví a  že nemocný rodič může mít se zdravým 

partnerem zdravého i  nemocného potomka. Jedná se tedy o autosomálně dominantní dědičnost 
onemocnění. 
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3 Materiál a metody 

3.1 Práce s buňkami a jejich kultivace 

Buněčná linie: Hep3B – buňky hepatocelulárního karcinomu sekretující funkční EPO 

(zdroj 8 letý chlapec, odebrány v roce 1980) do media, American Type Culture Collection 

(ATCC; USA) 

Vybavení: inkubátor  MCO-18AIC, SANYO (Japonsko), tkáňový box BioUltra4, Telstar 

Industrial S. L. (Španělsko), invertovaný mikroskop CK2, Olympus (Japonsko), centrifuga 

5810 R, Eppendorf (Německo), vodní lázeň SUB Aqua Pro 5 l, Grant (Velká Británie), 

pipetovací pistole Easypet 3, Eppendorf (Německo), hypoxická komůrka, STEMCELL 

TECHNOLOGIES (Kanada), zamrazovací bloček CoolCell LX, BioCision (USA), 

kultivační plast - různé druhy: 10cm, 6cm misky, 6, 12, 24, 48 a 96 jamkové destičky, 

15ml a 50ml zkumavky typ Falcon, vše TPP (Švýcarsko), 1,8ml kryozkumavky, 

ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), 5ml 10ml 25ml sérologické pipety, Eppendorf 

(Německo) 

 

Chemikálie a roztoky: fosfátový pufr (PBS, Phosphate Buffered Saline), kultivační 

medium (DMEM, Dulbecco's Modified Eagle's medium), přípravna medií ÚMG, telecí 

serum (FBS, fetal bovine serum), Gibco (USA), Opti-MEM, ThermoFischer SCIENTIFIC 

(USA), směs antibiotik: penicilin, streptomycin, gentamycin, Invitrogen (USA), směs 

trypsin:ethylendiamintetraacetát 1:1 (T:E), Sigma-Aldrich (USA), dimethylsulfoxid 

(DMSO), Sigma-Aldrich (USA), hypoxická směs plynů: 94 % dusík (N2), 5 % oxid 

uhličitý (CO2), 1 % kyslík (O2), Linde Gas a. s. (Německo), deferoxamin (DFO), Sigma-

Aldrich (USA) 

 

3.1.1 Kultivace 

Buňky byly standardně kultivovány při 37 °C v atmosféře s 5 % CO2. Pro kultivaci bylo 

použito DMEM medium s 10 % FBS a 1 % směsí antibiotik. 

Pro transfekci bylo standardní kultivační medium nahrazeno mediem Opti-MEM. 

Pro expanzi jednotlivých klonů po sortování bylo použito medium obsahující 20 % FBS. 

Pro stimulaci hypoxické genové exprese byly buňky kultivovány v mediu obsahujícím 

5 % FBS a 100 μM DFO, nebo v mediu obsahujícím 5 % FBS a v hypoxické komůrce v 

atmosféře s 1 %   O2.  

Pro metodu ELISA (viz níže) bylo použito medium obsahující 2 % FBS. 
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3.1.2 Pasážování buněk 

Pro udržení buněčné kultury byly buňky 2 × týdně pasážovány v poměru 1:4 poté, co 

dosáhly konfluence 90 – 100 %. Pasážování bylo prováděno následujícím způsobem. 

Objemy roztoků jsou uvedeny pro 10cm misku. Všechny použité roztoky byly skladovány 

při 4 °C a následně předehřáty na pracovní teplotu 37 °C. 

Z misky bylo odsáto medium a buňky byly 2 × promyty 10 ml PBS. Po promytí byl přidán 

1 ml roztoku T:E a buňky byly inkubovány 2 min při 37 °C. Poté bylo přidáno 8 ml 

čerstvého media, celý objem misky byl přenesen do 15ml zkumavky Falcon a centrifugován 

2 min, 2 100 RPM. Následně byl odsát supernatant a buněčný pelet byl rozpuštěn v 1 ml 

čerstvého media, ze kterého bylo odebráno 250 μl roztoku buněk, který byl přenesen do 

čerstvého media o objemu 10 ml pro další kultivaci.  

 

3.1.3 Mrazení a rozmrazování buněk 

Před prováděním všech experimentů bylo třeba vytvořit několik zásobních alikvotů buněk. 

Pro každý použitý klon bylo vytvořeno minimálně 5 zásobních alikvotů, které byly 

skladovány při -80 °C.  

Postup mrazení buněk byl totožný s procesem pasážování do kroku odsátí supernatantu po 

centrifugaci. Po tomto kroku byl buněčný pelet rozpuštěn ve směsi 900 μl media a 100 μl 

roztoku DMSO a přenesen do kryozkumavky. Kryozkumavka s buňkami byla vložena do 

zamrazovacího bločku, který byl umístěn na -80 °C. Po 24 h byla zkumavka ze 

zamrazovacího bločku vyjmuta a uskladněna. 

Pro rozmrazení buněk byl obsah kryozkumavky rozpuštěn v 10 ml media v 15ml zkumavce 

Falcon. Zkumavka byla centrifugována 2 min, 2 100 RPM a poté byl odsát supernatant. 

Buněčný pelet byl rozpuštěn v čerstvém mediu a přenesen do kultivačních misek pro 

následnou kultivaci. 

 

3.2 Práce s bakteriemi 

Druh a kmen bakterií: E. coli, kmen TOP10 ThermoFischer SCIENTIFIC (USA) 

Vybavení: centrifuga 5810 R, Eppendorf (Německo), centrifuga 5415 D, Eppendorf 

(Německo), vodní lázeň SUB Aqua Pro 5 l, Grant (Velká Británie), mikrobiologická 

třepačka SI6R, SHEL LAB (USA), inkubátor  MCO-18AIC, SANYO (Japonsko), 

mikrobiologické agarové misky s příslušným selekčním antibiotikem, přípravna medií 

ÚMG, 1,5ml a  2ml zkumavky typ Eppendorf, Axygen (USA), skleněná jednorázová 

mikrobiologická hokejka vlastní výroby, mikrobiologické zkumavky 15 cm, GAMA (ČR), 
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250ml Erlenmeyerovy baňky, 175ml centrifugační zkumavky na bakterie NUNC, 

ThermoFischer SCIENTIFIC (USA) 

 

Chemikálie a roztoky: bakteriální medium (LB, Luria-Bertani), 100 mg/ml ampicilin, 

Sigma-Aldrich (USA), DNA konstrukt určený k transformaci: např. 10 μl ligační reakce 

nebo 1 μg ověřeného konstruktu, High Pure Plasmid Isolation Kit, Roche (Švýcarsko), 

GeneJET Plasmid Midiprep Kit, ThermoFischer SCIENTIFIC (USA) 

 

Při přípravě nových a pro namnožení ověřených plasmidových konstruktů byla využívána 

práce s kompetentními bakteriemi. Konkrétně byl využit kmen TOP10 bakterie E. coli. 

Jednalo se o předpřipravené kompetentní bakterie, kterým byla chemicky navozena 

kompetence. Bakterie byly skladovány ve 100 μl alikvotech při -80 °C. Transformovány 

byly bakterie pomocí metody teplotního šoku. 

3.2.1 Transformace bakterií 

Alikvot bakterií vyjmutý z -80 °C byl po dobu 10 min rozpouštěn na ledě. Následně byl 

přenesen do 1,5ml zkumavky Eppendorf a byl k němu přidán DNA konstrukt. Bakterie poté 

byly inkubovány na ledě dalších 10 min. Poté byly vloženy do vodní lázně předehřáté na 42 

°C po dobu 45 s a opět zchlazeny na ledě 3 min. K transformovaným bakteriím bylo 

přidáno 200 μl LB media o pokojové teplotě. Bakterie pak byly třepány na třepačce při 37 

°C 45 min. Na závěr byly bakterie rozetřeny mikrobiologickou hokejkou na Petriho misku 

pokrytou agarem s příslušným selekčním antibiotikem a miska byla vložena přes noc do 

inkubátoru na 37 °C. Následující den byly na misce pozorovatelné kolonie 

transformovaných bakterií o průměru v rozmezí 0,5 – 2 mm. 

 

3.2.2 Minipreparace a midipreparace 

Pro izolaci plasmidů namnožených v bakteriích byly použity komerční izolační kity.  

Pro minipreparaci byly bakterie třepány přes noc při 37 °C ve 3 ml media s příslušným 

antibiotikem. Plasmid byl následně vyizolován z 2 ml bakterií pomocí High Pure Plasmid 

Isolation Kitu dle protokolu předloženého výrobcem. Výtěžkem reakce bylo 20 μl roztoku 

DNA o koncentraci v rozmezí 100 - 500 ng/μl. 

Pro midipreparaci byly bakterie třepány přes noc při 37 °C ve 150 ml LB media 

s příslušným antibiotikem. Plasmid byl následně vyizolován pomocí GeneJET Plasmid 

Midiprep Kitu dle protokolu předloženého výrobcem. Výtěžkem reakce bylo 200 μl roztoku 

DNA o koncentraci v rozmezí 1 000 – 3 000 ng/μl. 
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GFP 
pART 

RFP I 

templátOligo 

 

3.3 Příprava plasmidů pro editaci buněk  

Vybavení: centrifuga 5415 R, vyhřívací blok AccuBlockTM, Labnet International Inc (USA) 

Eppendorf (Německo), termocyklér T100TM, BIO-RAD (USA), zdroj napětí EPS 301, GE 

Heatlhcare (USA), horizontální elektroforetická komůrka Mini-Sub® Cell GT Cell BIO-

RAD (USA), UV transiluminátor MUV series, Major Science (USA) 1,5ml a 2ml zkumavky 

typ Eppendorf, Axygen (USA), 0,2ml PCR zkumavky, Eppendorf (Německo) 

 

Chemikálie a roztoky: GENTRA kit pro izolaci gDNA, Giagen (Německo), DNA 

polymezáza DreamTaq, 2x Taq pufr, 10 mM deoxyadenosine triphosphate (dATPs), vše 

ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), 2,5 mM bettain, Sigma-Aldrich (USA), deionizovaná 

sterilní voda (TK H2O), přípravna medií ÚMG, DNA polymeráza Kapa HiFi, KAPA 

BIOSYSTEMS (USA), fluorescenční DNA barvivo Stain G, SERVA (Německo), DNA 

marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), High Pure PCR 

Product Purification Kit, Roche (Švýcarsko), LE agaroza SeaKem, Lonza (Švýcarsko), TAE 

pufr (Tris, Acetát, EDTA), vlastní výroba, FastDigest enzymy: Esp3I, PvuI, FastAP, DpnI, 

10 × FastDigest pufr, T4 polynukleotid kináza, T4 ligáza, 10 × T4 Ligation pufr, vše 

ThermoFisher SCIENTIFIC (USA), pGEM®-T plasmid, Promega (USA) (viz Obrázek 13), 

plasmid pRv-REP Addgene #60021 (dále pART, viz Obrázek 14), lentiCRISPR/Cas9 

pXPR_001 plasmid (dále pXPR_001, viz Obrázek 15), Genome-scale CRISPR Knock-Out, 

Addgene #49535, ZhangLab (USA), primery a oligonukleotidové sekvence (viz tabulku 

níže), vše Sigma-Aldrich (USA) 

 

  

Obrázek 14 Schematické znázornění reportérového 

plasmidu pART: Po naštěpení vložené Ol igo 
sekvence příslušným CRISPR/Cas9 systémem je 
exprimován RFP. 

Obrázek 13 pGEM-T vector: (www.promega.cz, 
3. 1. 2018) 
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3.3.1 Příprava templátu pro homologní rekombinaci 

Z Hep3B buněk byla vyizolována genomová DNA (gDNA) pomocí GENTRA izolačního 

kitu dle protokolu uvedeného výrobcem. Vyizolovaná gDNA byla použita jako templát pro 

polymerázovou řetězovou reakci (PCR, Polymerase Chain Reaction), jejímž produktem byla 

nemutovaná verze templátu pro homologní rekombinaci.  

PCR reakce byla provedena následovně: 

 

Příprava PCR směsi 

Složka Objem μl 

2 × Kapa HiFi MasterMix 12,5 

TK H2O 9 

F- primer  hFEPO_HR  (10 μM) 1,25 

R- primer  hREPO_HR  (10 μM) 1,25 

gDNA 1 

Celkem 25 

 

Průběh PCR reakce  

Krok Teplota °C Čas mm:ss  

Počáteční denaturace 95 03:00  

Denaturace 98 00:20 
Opakování 

25 × 
Nasedání primerů 60 00:15 

Elongace 72 01:30 

Závěrečná elongace 72 02:30  

 

Po skončení PCR reakce byl PCR produkt přečištěn pomocí High Pure PCR Product 

Purification Kitu a eluován do 20 μl elučního pufru. Pro vnesení deoxyadenosinů na 

3  ́konce PCR produktu byl přidán Taq pufr, 1 μl 10 mM dATP a 1 μl Taq polymerázy. 

Reakční směs byla inkubována 15 min při 72 °C. Následně byl PCR produkt vizualizován 

pomocí agarosové elektroforézy na 1% agarosovém gelu v TAE pufru 30 min, 

Obrázek 15 pXPR_001: Linearizované schema. Před použitím je 2kb filler (znázorněn světle modře) nahrazen 
ol igonukleotidovou sekvencí kódující sgRNA (www.genome-engineering.com) 3. 1. 2018). 
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120 V, 400 mA. Fragment detekovaný pomocí barviva StainG a UV světla byl z gelu 

vyříznut a vyizolován pomocí High Pure PCR Product Purification Kitu. 

Vyizolovaný PCR produkt byl zaligován do nosného plasmidu pGEM-T. Ligační směs byla 

připravena takto:  

 

Ligační reakce 

Složka Objem μl 

10 × T4 ligační pufr 1 

T4 DNA ligáza 1 

Plasmid pGEM-T 1 

PCR produkt 7 

Celkem 10 

  

Ligační reakce byla inkubována přes noc při pokojové teplotě a následně transformována do 

bakterií dle postupu popsaného výše. Správnost vložené sekvence byla ověřena 

sekvenováním. Sekvenování provedla firma SeqMe (www.seqme.eu) metodou Sangerova 

sekvenování. Tato firma prováděla sekvenování i ve všech následujících experimentech. 

 

V dalším kroku byly provedeny 2 mutagenní PCR reakce, které zavedly do nemutovaného 

(wt, wild type) templátu 2 mutace. První mutace byla zkoumaná mutace v 5´UTR a druhá 

mutace byla v oblasti templátu rozeznávané CRISPR systémem (PAM sekvence). Jelikož 

byly navrženy a použity 2 CRISPR systémy, byla druhá mutace provedena na dvou místech 

templátu. 

 Mutagenní PCR reakce byly provedeny následovně: 

Příprava PCR směsi 

Složka Objem μl 

2 × Kapa HiFi MasterMix 12,5 

TK H2O 7,5 

F- primer  (10 μM) * 1,25 

R- primer  (10 μM) * 1,25 

Plasmidová DNA – 100 ng 2,5 

Celkem 25 

 

*Jako F a R primer byly použity 3 dvojice primerů (EPO_HR mutag F + EPO_HR mutag 

R), (EPO_CRISPR1 wobble F + EPO_CRISPR1 wobble R), (EPO_CRISPR2 wobble F + 

EPO_CRISPR2 wobble R). 
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Průběh PCR reakce  

Krok Teplota °C Čas mm:ss  

Počáteční denaturace 95 03:00  

Denaturace 95 00:30 
Opakování 

25 × 
Nasedání primerů 60 01:00 

Elongace 68 06:30 

Závěrečná elongace 68 05:00  

 

Po skončení PCR reakce byla PCR směs ošetřena endonukleázou DpnI, aby byly 

eliminovány molekuly nemutovaného templátu. Endonukleáza DpnI štěpí pouze 

methylovanou DNA sekvenčně nespecificky. DNA molekuly, které sloužily v reakci jako 

templát byly methylovány v bakteriích. DNA molekuly, které vznikly de novo jako PCR 

produkt methylovány nebyly, a tak nebyly DpnI rozeznávány. 

Byl přidán 1 μl DpnI a směs byla inkubována 1 h při 37 °C. Produkt reakce byl 

transformován do bakterií dle postupu popsaného výše. Správnost mutageneze byla ověřena 

sekvenováním.  

 

3.3.2 Příprava CRISPR/Cas9 plasmidu pXPR_001 a reportérového 

plasmidu pART 

Do obou plasmidů byly vloženy stejným způsobem oligonukleotidové sekvence. V případě 

plasmidu pXPR_001 se jednalo o sekvence kódující vodící RNA (gRNA, guide RNA), 

konkrétně dvojice oligonukleotidů (hEPO_guide#1 F + hEPO_guide#1 R) a   

(hEPO_guide#2 F + hEPO_guide#2 R). V případě reportérového plasmidu pART o sekvence 

gRNA rozeznávané (hEPO_guide1F_ART + hEPO_guide1R_ART) a (hEPO_guide2F_ART 

+ hEPO_guide2R_ART). 

 

Příprava štěpící směsi 

Složka Objem μl 

 Štěpení pXPR_001 Štěpení pART 

Plasmid pXPR_001 ≈ 1 000 ng/μl 5 0 

Plasmid pART ≈ 1 000 ng/μl 0 5 

Restrikční endonukleáza Esp3I 3 0 

Restrikční endonukleáza PvuI 0 3 

Fosfatáza FastAP 3 3 

10 × FastDigest pufr 6 6 

TK H2O 43 43 
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Celkem 60 60 

 

Reakční směsi byly inkubovány 30 min při 37 °C. Následně byly naštěpené plasmidy 

purifikovány pomocí agarosové elektroforézy na 1% agarosovém gelu v TAE pufru 30 min, 

120 V, 400 mA. Fragment detekovaný pomocí barviva StainG a UV světla byl z gelu 

vyříznut a vyizolován pomocí High Pure PCR Product Purification Kitu. 

Výše uvedené dvojice oligonokleotidů byly annealovány a fosforylovány následující reakcí. 

 

Příprava směsi pro annealing a fosforylaci oligonukleotidů 

Složka Objem μl 

Oligonukleotid F (100 mM) 1 

Oligonukleotid R (100 mM) 1 

10 × T4 ligační pufr 1 

T4 polynukleotid kináza 0,5 

TK H2O 6,5 

Celkem 10 

 

Reakční směsi byly inkubovány v termocykléru 30 min při 37 °C, 5 min při 95 °C a 

zchlazovány na 25 °C rychlostí 5 °C/min. Poté byly naředěny 20 × přidáním 190 μl TK H2O. 

Z připravených oligonukleotidů a naštěpených plasmidů byly namíchány ligační reakce ve 

výše uvedených kombinacích oligonukleotidů a plasmidů.  

 

Ligační reakce 

Složka Objem μl 

10 × T4 ligační pufr 1 

T4 DNA ligáza 1 

Zředěný duplex oligonukleotidů 1 

Naštěpený plasmid 7 

Celkem 10 

 

Ligační reakce byly inkubovány přes noc při pokojové teplotě a následně transformovány 

do bakterií dle postupu popsaného výše. Správnost vložení oligonukleotidových sekvencí 

byla ověřena sekvenováním.  
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3.4 Příprava buněčných linií nesoucích – 136 G˃A mutaci 

Vybavení: vysokorychlostní sorter BD Influx, BD Biosciences (USA), centrifuga 5415 R, 

Eppendorf (Německo), cyklér T100TM, BIO-RAD (USA), vortex REAX, Heidolph 

(Německo) zdroj napětí EPS 301, GE Heatlhcare (USA), horizontální elektroforetická 

komůrka Mini-Sub® Cell GT Cell BIO-RAD (USA), UV transiluminátor MUV series, 

Major Science (USA), vyhřívací blok AccuBlockTM, Labnet International Inc (USA),  1,5ml 

a 2ml zkumavky typ Eppendorf, Axygen (USA), 0,2ml PCR zkumavky, Eppendorf 

(Německo), 

 

Chemikálie a roztoky: LipofectamineTM2000 Transfection Reagent, ThermoFischer 

SCIENTIFIC (USA), deionizovaná sterilní voda (TK H2O), přípravna medií ÚMG, EliZyme 

HS Robust, Elisabeth Pharmacon (ČR), primery uvedené v tabulce níže, vše Sigma-Aldrich 

(USA), fluorescenční DNA barvivo Stain G, SERVA (Německo), GeneRuler LR DNA 

Ladder, ThermoFischer SCIENTIFIC (USA) High Pure PCR Product Purification Kit, 

Roche (Švýcarsko), LE agaroza SeaKem, Lonza (Švýcarsko), SB pufr (Sodium Borate), 

vlastní výroba, FastDigest enzymy: proteása K, BstUI, vše ThermoFisher SCIENTIFIC 

(USA), isopropanol, ethanol, Penta (ČR), lyzační  pufr 100 mM NaCl, 10 mM Tris pH = 8, 

25 mM EDTA, 0,5 % SDS, vše Sigma-Aldrich (USA) 

 

3.4.1 Transfekce a sortování buněk 

Buňky na 10cm misce o konfluenci 80 – 100 % byly transfekovány  lipofekčním činidlem 

LipofectamineTM2000. Před transfekcí bylo buňkám vyměněno standardní kultivační 

medium za 15 ml media Opti-MEM.  

Směs pro transfekci byla připravena následovně: 

 

Příprava plasmidů pro transfekci 

Směs 1 Směs 2 

Složka  Množství Složka  Objem µl 

Medium Opti-MEM 1500 µl Medium Opti-MEM 1500 

Plasmid pGEM-T nesoucí 

templát 

4,8 µg LipofectamineTM2000 
30 

Plasmid pXPR_001 12 µg   

Plasmid pART 7,2 µg   
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Připravené směsi byly inkubovány 5 min při pokojové teplotě. A následně smíchány. 

Výsledná směs byla inkubována dalších 20 min a poté nanesena na buňky. 4 hodiny po 

transfekci bylo buňkám vyměněno medium  Opti-MEM za standardní kultivační medium. 

Další den byly buňky zpasážovány, rozpuštěny v 1 ml PBS pufru a sortovány. Sortování 

bylo provedeno servisním pracovištěm ÚMG metodou fluorescent activated cell sorting 

(FACS). Sortovány byly GFP-RFP double-pozitivní buňky. Jelikož buňky opakovaně 

nepřežívaly single-cell sortování ani za využití kondiciovaného media, byly všechny buňky 

sortovány do jedné jamky 12 jamkové destičky obsahující medium s 20 % FBS. Poté byly 

kultivovány do dosažení 80 – 100 % konfluence. 

 

3.4.2 Izolace jednotlivých kolonií 

Pro získání jednotlivých kolonií byla 3 % z vysortovaných buněk vyseta na 10cm misku do 

media s 20 % FBS.  Takto řídce nasazené buňky byly kultivovány 2 týdny, během nichž 

vytvořily izolované kolonie, které byly jednorázovými pipetovacími špičkami jednotlivě 

vypichovány do 48 jamkové destičky a následně byly přenášeny do 24 jamkové destičky. 

Poté, co kolonie dosáhla 80 – 100 % konfluence na dně jamky 24 jamkové destičky, byla 

polovina kolonie zamrazena a druhá polovina byla ponechána a použita pro izolaci gDNA.  

 

3.4.3 Izolace gDNA 

Objemy roztoků jsou uvedeny pro izolaci gDNA z buněk v 1 jamce 24 jamkové destičky. 

Z jamky bylo odsáto medium a bylo přidáno 150 µl lyzačního pufru obsahujícího proteázu 

K 1 μl/ml. Buňky byly inkubovány v pufru 10 min při pokojové teplotě. Následně byl lyzát 

buněk přenesen do 1,5ml zkumavek a inkubován 4 h při 56 °C. Poté bylo přidáno 150 µl 

izopropanolu a obsah zkumavky byl 15 s vortexován. Vysrážená gDNA byla centrifugována 

15 min, 4 °C, 10 000 RPM. Poté byl odsát supernatant a gDNA byla 2 × promyta 200 µl 70 

% ethanolu s centrifugací 5 min, 4 °C, 10 000 RPM.  Na závěr byla gDNA sušená 10 min 

při 65 °C resuspendována v 300 µl TK H2O. 

 

3.4.4 Genotypování kolonií 

Kolonie byly genotypovány pomocí PCR reakce, následného restrikčního štěpení a 

agarosové elektroforézy.  

PCR reakce byla provedena následovně: 
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Příprava PCR směsi 

Složka Objem μl 

2 × EliZyme HS ROBUST 5 

TK H2O 3 

F- primer hFEPO_HR (10 μM) 0,5 

R- primer  hREPO out (10 μM) 0,5 

gDNA 1 

Celkem 10 

 

Průběh PCR reakce  

Krok Teplota °C Čas mm:ss  

Počáteční denaturace 95 03:00  

Denaturace 95 00:30 
Opakování 

30 × 
Nasedání primerů 58 00:30 

Elongace 72 00:30 

Závěrečná elongace 72 01:00  

 

Po skončení PCR reakce byl přidán 1 µl restrikční endonukleázy BstUI a reakce byla 

inkubována 30 min při 37 °C. Následná elektroforéza proběhla na 3% agarosovém gelu 

v SB pufru, 30 min, 120 V, 400 mA. Správnost reakce byla u vybraných klonů ověřena 

sekvenováním. 

 

3.4.5 Ověřování správnosti inserce homologního templátu do 

genomové DNA 

U kolonií, které byly pozitivní na vloženou mutaci, bylo potřeba ověřit, zda došlo ke 

správnému vložení templátu do gDNA a ne k náhodné inserci. Toto ověření bylo provedeno 

pomocí 2 PCR reakcí, jejichž produkty byly na rozhraní gDNA a homologního templátu 

(viz Obrázek 16). 

 

 

 

 

gDNA HR 

PCR produkt 1 PCR produkt 2 

G > A PAM1/2 

Obrázek 16 Schématické znázornění ověřování správnosti inserce teplátu do gDNA. Aby bylo potvrzeno, že byl 
skutečně amplifikován templát, zahrnovaly oba PCR produkty mutovanou část templátu. 
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Příprava PCR směsi 

Složka PCR produkt 1 objem μl PCR produkt 2 objem μl 

2x EliZyme Robust 5 5 

F primer hEPO_TEST1 F 

(10 mM) 0,5 0 

R primer hEPO_TEST1 R 

(10 mM) 0,5 0 

F primer hEPO_TEST2 F 

(10 mM) 
0 0,5 

R primer hEPO_TEST2 R 

(10 mM) 
0 0,5 

TK H2O 0 3 

Bettain 2,5 mM 3 0 

gDNA 1 1 

Celkem 10 10 

 

Průběh PCR reakce  

Krok Teplota °C Čas mm:ss  

Počáteční denaturace 95 03:00  

Denaturace 95 00:30 
Opakování 

30 × 
Nasedání primerů 58 00:30 

Elongace 72 01:30 

Závěrečná elongace 72 03:00  

 

 

Po amplifikaci byly PCR produkty vloženy do plasmidu pGEM-T. Ligační reakce byla 

provedena stejně jako  při přípravě homologního templátu. Od každého PCR produktu bylo 

10 verzí osekvenováno. 

 

 

 

 



Materiál a metody 
 

37 
 

3.5 Experimenty se získanými liniemi 

 

3.5.1  Kvantitativní PCR (qPCR) 

Vybavení: LightCycler® 480, Roche (Švýcarsko), centrifuga 5415 R, Eppendorf 

(Německo), mikrocentrifuga MiniStar silverline, VWR (USA), cyklér T100TM, BIO-RAD 

(USA), vortex REAX, Heidolph (Německo), rotator RS-24, Biosan (Litva), dávkovací 

elektronická pipeta Repetman, Gilson (Francie), 384 jamková destička, Roche (Švýcarsko), 

1,5ml a 2ml zkumavky typ Eppendorf, Axygen (USA), 0,2ml PCR zkumavky, Eppendorf 

(Německo), 

 

Chemikálie a roztoky: TRI Reagent® (TRIzol) Sigma-Aldrich (USA), chloroform, Penta 

(ČR), deionizovaná sterilní voda (TK H2O), přípravna medií ÚMG, ethanol, Penta (ČR), 

Glykogen 20 mg/ml ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), isopropanol, ethanol, Penta (ČR), 

TK H2O ošetřená diethyl pyrokarbonátem (DEPC) Sigma-Aldrich (USA), RevertAid + 

Ribolock kit pro reverzní transkripci, ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), TaqMan Gene 

Expression Master Mix, Applied Biosystems, ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), EPO 

TaqMan proba Hs01071097_m1, ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), TaqMan proba 

RPLP0 (ribosomal protein lateral stalk subunit 0) katalogové číslo 4310879E a TaqMan 

proba GUSB (glucuronidase beta) katalogové číslo 431088E, Applied Biosystems, 

ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), 

 

Pro qPCR byly buňky 3 dny kultivovány v různých podmínkách (viz sekce Výsledky) na 

6cm miskách v mediu obsahujícím 5 % FBS. Po kultivaci byly buňky lyzovány v 500 µl 

TRIzolu a zamrazeny přes noc na   - 80 °C. Následně z nich byla vyisolována celková RNA. 

 

3.5.1.1 Isolace RNA 

Při isolaci RNA bylo se vzorky manipulováno na ledu a všechny použité chemikálie, 

zkumavky a centrifuga byly předchlazeny. 

K buňkám rozpuštěným v 500 µl TRIzolu bylo přidáno 100 µl chloroformu a následně byly 

vzorky rotovány 10 min na rotátoru a centrifugovány 10 min, 4 °C, 10 000 RPM. Po 

centrifugaci byla horní fáze obsahující RNA odebrána do čisté zkumavky, bylo k ní přidáno 

250 µl izopropanolu a 1 µl roztoku glykogenu. Vzorky byly opět rotovány 10 min na 

rotátoru a centrifugovány 10 min, 4 °C, 10 000 RPM. Po centrifugaci byla na dně zkumavky 

pozorována peleta složená z vyisolované RNA navázané na glykogen. Byl odsát supernatant 

a peleta byla propláchnuta 100 µl 70% etanolem ve vodě ošetřené DEPC (diethyl 
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pyrocarbonate) a centrifugována 2 min, 4 °C, 10 000 RPM. Po odsátí supernatantu byla 

peleta sušená 10 – 15 min při pokojové teplotě do zprůhlednění a rozpuštěna ve 20 µl TK 

H2O. Na závěr byla změřená koncentrace a čistota vyisolované RNA pomocí přístroje 

NanoDrop. 

 

3.5.1.2 Reverzní transkripce – příprava cDNA 

Na reverzní transkripci bylo použito od každého vzorku 1 000 – 2 000 ng a pro každý 

vzorek byla vytvořena negativní kontrola – zkumavka obsahující kompletní směs pro 

reverzní transkripci mimo reverzní transkriptázy. 

Do PCR zkumavek byly dány vzorky RNA, 1 µl směsi náhodných primerů (250 ng/µl), 

reakce byly doplněny TK H2O do objemu 13,5 µl, u kontrolních vzorků do 14,5 µl, a 

inkubovány v termocykléru 5 min 70 °C. Poté byly vzorky zchlazeny na ledu a krátce 

centrifugovány. 

Poté bylo ke každému vzorku přidáno 4 µl 5x RT pufr, 1 µl směs dNTPs (10 mM). Poté 

byly vzorky opět inkubovány v termocykléru 5 min 25 °C, zchlazeny na ledu a krátce 

centrifugovány. Na závěr byl přidán 1 µl reverzní transkriptázy RevertAid mimo 

kontrolních zkumavek a byla provedena vlastní reverzní transkripce. Celkový objem reakce 

činil 20 µl. 

 

Reverzní transkripce 

Krok Teplota °C Čas mm:ss 

1 25 05:00 

2 42 60:00 

3 70 10:00 

 

Po skončení reverzní transkripce byla připravená cDNA naředěna přidáním 180 µl TK H2O. 

 

 

3.5.1.3 qPCR 

Metodou qPCR byla měřena u každého vzorku míra exprese tří vybraných genů: 

Erytropoetinu (EPO) a dvou kontrolních housekeeping genů: GUSB a RPLP0.  Pro všechny 

reakce byly využity komerční TaqMan sondy. Jednotlivé qPCR reakce byly pipetovány na 

384 jamkovou destičku. Každá reakce byla provedena v triplikátu a navíc byla provedena 

jedna negativní kontrola. 
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Příprava 1 qPCR reakce 

Složka Objem µl 

2 × Gene Expressin Master Mix 2,5 

TagMan proba pro příslušný gen 0,25 

10x zředěná cDNA 2,25 

 

qPCR reakce proběhla následovně 

 

Průběh qPCR reakce 

Krok Teplota °C Čas mm:ss Počet opakování 

1 50 02:00 1 

2 95 10:00 2 

3a 95 00:15 
53 

3b 60 01:00 

 

Z naměřených CT hodnot byla vypočítána v programu Excel relativní exprese EPO genu 

pomocí ΔΔCT metody, jejíž vzorec je uveden níže. 

 

𝛥𝐶𝑇 = 𝐶𝑇(𝐸𝑃𝑂) − 𝐶𝑇(𝐺𝑈𝑆𝐵 𝑅𝑃𝐿10⁄ ) 

𝛥(𝛥𝐶𝑇) =  𝛥𝐶𝑇(𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑) − 𝛥𝐶𝑇(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) 

𝐹𝑜𝑙𝑑 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 =  2−𝛥(𝛥𝐶𝑇)  

3.5.2 Enzymatický imunochemický test 

Vybavení: lyofilizátor LYOQUEST 80, Telstar Industrial S. L. (Španělsko), 2104 

EnVision® Multilabel Plate Reader, PerkinElmer (USA), 50ml tlustostěnné baňky, 15ml 

zkumavky typ Falcon, TPP (Švýcarsko), kývačka ROTO-SHAKE Genie, Scientific 

Industries Inc. (USA), Bürkerova komůrka, Meopta (ČR) 

 

Chemikálie a roztoky: deionizovaná sterilní voda (TK H2O), Human EPO/Erytropoietin 

ELISA Kit, Sigma-Aldrich (USA) 

 

Enzymatický imunochemický test (ELISA, Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) byl 

použit pro detekci EPO vyprodukovaného buňkami do media. Buňky byly inkubovány na 

10 cm miskách 4 dny v mediu obsahujícím 2 % FBS v atmosféře s 1 % O2. Po inkubaci 
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bylo odebráno 5 ml media a všechny buňky na misce byly pomocí Bürkerovy komůrky 

spočítány standardním způsobem. Odebrané medium bylo lyofilizováno. Lyofilizace byla 

provedena Oddělením biologie cytoskeletu na ÚMG přes noc pří teplotě – 70 °C a tlaku 0,3 

mBar. Lyofilizované medium bylo přeneseno do 15ml zkumavky Falcon a resuspendováno 

ve 100 μl TK H2O. Množství EPO v mediu bylo stanoveno pomocí Human 

EPO/Erythropoietin ELISA Kitu dle protokolu uvedeného výrobcem. Naměřené množství 

EPO bylo vztaženo na konečný počet buněk na misce. 

 

3.5.3 Test přežívání BAF3/EPO-R buněk 

Buněčná linie: BAF3/EPO-R buněk – buňky nesoucí EPOR (odvozené z interleukin-3 

dependentních buněk v roce 1997), závislé na přítomnosti EPO v mediu, American Type 

Culture Collection (ATCC; USA) 

Vybavení: 2104 EnVision® Multilabel Plate Reader, PerkinElmer (USA), černá 96 jamková 

destička, Corning Costar (USA) 

 

Chemikálie a roztoky: barvivo CellTiter-Blue®, Promega (USA) 

 

EPO produkující Hep3B buňky byly kultivovány 3 dny v mediu obsahujícím 5 % FBS 

v atmosféře s 1 % O2. Po kultivaci bylo buňkám odebráno medium. 

BAF3/EPO-R buňky byly vysety na černou 96 jamkovou destičku, 5 000 buněk do každé 

jamky. Následně k nim bylo přidáváno klesající dvojkouvou ředící řadou  medium odebrané 

Hep3B buňkám, které bylo doplněné čerstvým mediem na celkový objem 200 μl. Jako 

pozitivní kontrola bylo použito medium obsahující rekombinantní lidský EPO o aktivitě 2,5 

U/ml, které bylo přidáváno k BAF3/EPO-R buňkám stejným ředěním jako testovaná media. 

 

Ředění 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 0 

Medium odebrané Hep3B buňkám μl 200 100 50 25 12,5 7 3,5 0 

Čisté medium μl 0 100 150 175 187,5 193 197 200 

 

V těchto podmínkách byly buňky inkubovány 3 dny. Poté bylo do každé jamky přidáno 

15 μl barviva CellTiter-Blue a buňky byly inkubovány 2 h. Poté byla změřena fluorescence 

modifikovaného barviva v živých buňkách při excitační vlnové délce 550 nm. Detekované 

emitované světlo mělo vlnovou délku 600 nm. 
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3.5.4 Luciferázový reportérový test 

Vybavení: GloMax 20/20 Single Tube Luminometer, Promega (USA) centrifuga 5415 R, 

vyhřívací blok AccuBlockTM, Labnet International Inc (USA) Eppendorf (Německo), 

termocyklér T100TM, BIO-RAD (USA), zdroj napětí EPS 301, GE Heatlhcare (USA), 

horizontální elektroforetická komůrka Mini-Sub® Cell GT Cell BIO-RAD (USA), UV 

transiluminátor MUV series, Major Science (USA) 1,5ml a 2ml zkumavky typ Eppendorf, 

Axygen (USA), 0,2ml PCR zkumavky, Eppendorf (Německo) 

Chemikálie a roztoky: plasmidy pGL4.26 (viz Obrázek 17) a pRL-TK (viz Obrázek 18), 

Promega (USA), Renilla Luciferase Assay System a Luciferase Assay system , Promega 

(USA), DNA polymeráza iProof HF, deionizovaná sterilní voda (TK H2O), přípravna medií 

ÚMG, BIO-RAD (USA), LipofectamineTM2000 Transfection Reagent, ThermoFischer 

SCIENTIFIC (USA), primery (viz tabulku níže), vše Sigma-Aldrich (USA), fluorescenční 

DNA barvivo Stain G, SERVA (Německo), DNA marker GeneRuler LR DNA Ladder 

ThermoFischer SCIENTIFIC (USA), High Pure PCR Product Purification Kit, Roche 

(Švýcarsko), LE agaroza SeaKem, Lonza (Švýcarsko), SB pufr, vlastní výroba, FastDigest 

enzymy: EcoRV, FastAP, 10 × FastDigest pufr, T4 polynukleotid kináza, T4 ligáza, 10 × T4 

Ligation pufr, vše ThermoFisher SCIENTIFIC (USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 pGL4.26: Mapa plasmidu (www.promega. cz, 3. 1. 2018 ).   
Obrázek 18 pRL-TK 26: Mapa plasmidu (www.promega.cz, 3. 1. 2018 ). 

 

3.5.4.1 Příprava luciferázového reportérového plasmidu. 

Při přípravě systému pro editaci Hep3B buněk byl vložen wt templát pro homologní 

rekombinaci do plasmidu pGEM-T a následně mutován (viz výše). Wt a mutantní verze 

templátu byly použity pro PCR amplifikaci fragmentu, který byl vložen do naštěpeného  

reportérového luciferázového plasmidu pGL4.26. 
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Štěpení plasmidu pGL4.26 

Složka Objem μl 

Plasmid pGL4.26 ≈ 1 000 ng/μl 5 

Restrikční endonukleáza EcoRV 3 

Fosfatáza FastAP 3 

10 × FastDigest pufr 6 

TK H2O 43 

Celkem 60 

 

Reakční směsi byly inkubovány 30 min při 37 °C. Následně byl naštěpený plasmid 

purifikován pomocí agarosové elektroforézy na 1% agarosovém gelu v TAE pufru 30 min, 

120 V, 400 mA. Fragment detekovaný pomocí barviva StainG a UV světla byl z gelu 

vyříznut a vyizolován pomocí High Pure PCR Product Purification Kitu. 

 

Příprava PCR směsi 

Složka Objem μl 

2 × iProof HF master mix 12,5 

TK H2O 9 

F- primer hFEPO out (10 μM) 1,25 

R- primer hREPO out (10 μM) 1,25 

pGEM-T + templát G/A ≈ 150 ng/μl 1 

Celkem 25 

 

Průběh PCR reakce  

Krok Teplota °C Čas mm:ss  

Počáteční denaturace 98 03:00  

Denaturace 98 00:30 
Opakování 

30 × 
Nasedání primerů 58 00:30 

Elongace 72 00:30 

Závěrečná elongace 72 01:00  

 

Po skončení PCR reakce byly PCR produkty purifikovány pomocí agarosové elektroforézy 

na 3% agarosovém gelu v SB pufru 30 min, 120 V, 400 mA. Fragmenty detekované pomocí 

barviva StainG a UV světla byly z gelu vyříznuty a vyizolovány pomocí High Pure PCR 

Product Purification Kitu. Následně byly fosforylovány.  
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Příprava směsi pro fosforylaci PCR produktu 

Složka Objem μl 

Přečištěný PCR produkt 8,5 

10 × T4 ligační pufr 1 

T4 polynukleotid kináza 0,5 

Celkem 10 

 

Reakční směsi byly inkubovány v cykléru 30 min při 37 °C, 5 min při 95 °C a zchlazovány 

na 25 °C rychlostí 5 °C/min.  

Poté byl nafosforylovaný PCR produkt vložen do naštěpeného plasmidu. 

 

Ligační reakce 

Složka Objem μl 

10 × T4 ligační pufr 1 

T4 DNA ligáza 1 

Nafosforylovaný PCR produkt 6,5 

Naštěpený plasmid pGL4.26 1,5 

Celkem 10 

 

Ligační reakce byla inkubována přes noc při pokojové teplotě a následně transformována do 

bakterií dle postupu popsaného výše. Správnost vložené sekvence byla ověřena 

sekvenováním. 

 

3.5.4.2 Transfekce buněk a následné podmínky kultivace  

Wt Hep3B buňky byly vysety na 24 jamkovou destičku o konfluenci 80 – 100 % a 

transfekovány plasmidem pGL4.26 obsahujícím wt nebo mutantní sekvenci 5´UTR 

kódujícím reportérový gen luciferázový gen luc2 a kontrolním plasmidem pLR-TK 

kódujícím luciferázu z Renilla reniformis   K transfekci bylo použito lipofekční činidlo 

LipofectamineTM2000. Před transfekcí bylo buňkám vyměněno standardní kultivační 

medium za 500 μl media Opti-MEM.  

Směs pro transfekci byla připravena následovně  
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Příprava plasmidů pro transfekci 

Směs 1 Směs 2 

Složka Množství Složka  Objem µl 

Medium Opti-MEM 50 µl Medium Opti-MEM 50 

Plasmid pGL4.26 obsahující G/A 

insert 

450 ng LipofectamineTM2000 
2 

Plasmid pRL-TK 50 ng   

 

Připravené směsi byly inkubovány při pokojové teplotě 5 min. A následně smíchány. 

Výsledná směs byla inkubována dalších 20 min a poté nanesena na buňky. 4 hodiny po 

transfekci bylo buňkám vyměněno medium  Opti-MEM za standardní kultivační medium. 

Poté byly buňky inkubovány v různých podmínkách 1-3 dny (viz sekci Výsledky). Po 

skončení inkubace bylo odsáto medium a buňky byly lyzovány 50 μl fosfolytickým pufrem a 

zamrazeny na – 20 °C.  

 

3.5.4.3 Měření luciferázové aktivity a postup při vyhodnocování 

výsledků 

Buněčné lyzáty byly rozmrazeny a následně byla měřena relativní aktivita obou luciferáz v 

lyzátech  pomocí luminometru GloMax 20/20 a příslušného substrátu. Pro každé měření bylo 

použito 10 μl lyzátu. Jako negativní kontrola byly použity netransfekované buňky.  

Pro měření bylo použito následující nastavení přístroje. 

 

Parametr LUC2 Renilla 

Kinetika vypnuto vypnuto 

Frekvence 1/1 s 1/1 s 

Celkový počet měření 10 10 

Množství injikovaného substrátu 30 μl 30 μl 

Zpoždění 1 s 2 s 

Sběr signálu 2 s 10 s 

 

Naměřená relativní aktivita LUC2 byla vztažena na aktivitu renillové luciferázy. 
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3.6 Použité počítačové programy pro zobrazování a 

vyhodnocování dat 

Microsoft Excel 

DNASTAR 

FinchTV 

FlowJo 

 

3.7 Seznam použitých primerů a oligonukleotidových sekvencí 

 

 

Název oligonukleotidu Sekvence 5´ → 3  ́

hEPO_guide#1 F  CACCGCGTGATATTCTCGGCCTCCT 

hEPO_guide#1 R AAACAGGAGGCCGAGAATATCACGC 

hEPO_guide#2 F  CACCGTGTCACAGATGAGGCGTGGT 

hEPO_guide#2 R AAACACCACGCCTCATCTGTGACAC 

hEPO_guide1F_ART CGTGATATTCTCGGCCTCCTTGGCGAT 

hEPO_guide1R_ART CGCCAAGGAGGCCGAGAATATCACG 

hEPO_guide2F_ART TGTCACAGATGAGGCGTGGTGGGCGAT 

hEPO_guide2R_ART CGCCCACCACGCCTCATCTGTGACA 

hFEPO_HR ATTTGCCCCTCCCTAAAGCT 

hREPO_HR CCACTGACGGCTTTATCCAC 

EPO_CRISPR2 wobble F GATGAGGCGTGGGGGAGCGCCCAGGACT 

EPO_CRISPR2 wobble R AGTCCTGGGCGCTCCCCCACGCCTCATC 

EPO_CRISPR1 wobble F ATTCTCGGCCTCCTTAGCCTCCAAGAGGTAC 

EPO_CRIPSR1 wobble R GTACCTCTTGGAGGCTAAGGAGGCCGAGAAT 

EPO_HR mutag F TCCAGGGGGCGTGGTGTCGGAGC 

EPO_HR mutag R GCTCCGACACCACGCCCCCTGGA 

hFEPO out TGCAGATAACAGCCCCGACCCCCGGCCA 
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hREPO out GGAGCGCCCAGCCCGCGAGTACTCACCG 

hEPO_TEST1 F GTCAAGGTGCATGTGTGTCC 

hEPO_TEST1 R TCCCCTCTGGCAGATAAGTG 

hEPO_TEST2 F CGCCTGACTCTCAGCCTGGCTATCTGTT 

hEPO_TEST2 R GCCACAGAAAGGGAAGGAAT 
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4 Výsledky 

4.1 Klonování a příprava DNA sekvencí použitých v experimentu 

4.1.1 Vložení oligonukleotidových sekvencí do plasmidů pART a 

pXPR_001 

Plasmid pXPR_001 nese CRISPR/Cas9 systém, do kterého byly dodatečně vloženy dvě 

různé oligonukleotidové sekvence kódující small guide RNA (sgRNA), které cílí do druhého 

exonu EPO genu (viz Obrázek 20A). 

Do reportérového plasmidu pART byly vloženy oligonukleotidové sekvence rozeznávané 

sgRNA vloženými do plasmidu pXPR_001(viz Obrázek 20B). Princip funkce plasmidu pART 

je uveden v sekci Materiál a metody  

 

4.1.2 Příprava templátu pro homologní rekombinaci 

V první části experimentu byl připraven templát pro homologní rekombinaci o celkové délce 

2 459 bp (viz Obrázek 19). Templát byl získán pomocí PCR z gDNA vyizolované z wt Hep3B 

buněk a vložen do nosného plasmidu pGEM-T. Následně byly do templátu pomocí dvou 

mutagenních PCR zavedeny dvě mutace. Mutace - 136 G ˃ A a mutace v sekvenci rozeznávané 

CRISPR/Cas9 systémem. Jelikož byly připraveny 2 CRISPR systémy, byla druhá mutace 

provedena dvakrát na dvou různých templátech (viz Obrázek 20C). Obě tyto mutace se nachází 

v exonu 2 a jedná se o mutace neměnící kódovanou aminokyselinu (same sense mutace). 

 

4.1.3 Příprava reportérového plasmidu pro luciferázový test 

Do reportérového plasmidu pGL4.26 byla vložena část 5´UTR EPO genu o velikosti 310 bp 

ve wt (G) nebo mutantní (A) verzi (viz Obrázek 21). 

 

Všechny zmíněné DNA konstrukty byly připraveny a použity pouze v rámci této diplomové 

práce. Detailní popis jejich přípravy je popsán v sekci Materiál a metody. 
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Obrázek 19 EPO templát: Snímek elektroforetického agarozového gelu, vedle DNA markeru je PCR produkt o 

vel ikosti 2 459 bp získaný amplifikací z gDNA Hep3B buněk. Tato sekvence byla vložena do vektorového plasmidu 
pGEM-T. 

 

Obrázek 20 Editované sekvence: A: Do plasmidu pXPR_001 byly vloženy 2 různé sekvence kódující sgRNA, 

znázorněné v červeném rámečku. B: Do genu RFP v plasmidu pART byly vloženy 2 různé sekvence rozeznávané 
připravenými sgRNA, znázorněné v červeném rámečku. Ani  při  opakovaném sekvenování se v obou případech 
nepodařilo vloženou sekvenci  vizual izovat celou, a le pouze její počáteční část. C: Mutované úseky sekvence 

templátu. Na prvním řádku je zobrazena v červeném rámečku studovaná mutace na pozici -136, a  na druhém řádku 
2 různé mutace v sekvencích rozeznávaných sgRNA, aby nedoš lo k  naštěpení templátu. 

DNA marker    EPO  templát 
        1 kb               2 459 bp 
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4.2 Transfekce a sortování buněk 
Za účelem stanovení účinnosti transfekce použitých Hep3B buněk a ověření funkčnosti 

systému plasmidů pXPR_001 a pART byly buňky zpracovány stejným způsobem jako při 

sortování s tím rozdílem, že do buněk nebyl vložen templát pro HR (viz Obrázek 22). Pomocí 

průtokového cytometru byla měřena míra zelené a červené fluorescence jednotlivých buněk. 

Výstupem z této části je série diagramů znázorňujících procentuální zastoupení 

netransfekovaných, transfekovaných, transfekovaných a potenciálně rekombinovaných buněk. 

Z těchto diagramů je možno vyčíst účinnost transfekce Hep3B buněk a účinnost CRISPR/Cas9 

systému v nich. Jako negativní kontrola byly použity netransfekované buňky. 

Obrázek 21 Insert do pGL4.26: Wt a  mut forma testované sekvence vložená do luciferázového reportérového 

plasmidu pGL4.26. 
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Obrázek 22 Test účinnosti transfekce a CRISPR/Cas9 systému: Série 5 diagramů, na  ose x je znázorněna v 
logaritmickém měřítku v RFU intenzita zelené fluorescence a  na ose y je znázorněna v logaritmickém měřítku v RFU 
intenzita červené fluorescence. Modré tečky představují jednotlivé buňky. Horní diagram ukazuje netransfekované 
buňky negativní na RFP i  GFP. Diagramy pod ním vlevo znázorňují fluorescenci buněk transfekovaných pouze jedním 
ze dvou plasmidů pART. Tyto buňky vykazují hlavně fluorescenci  GFP, a le protože doš lo k  částečné spontánní 
rekombinaci  v plasmidu, vykazuje 0,5 % buněk i  fluorescenci  RFP. Na diagramech vpravo jsou vidět buňky 
transfekované plasmidy pART i  pXPR_001. Na těchto diagramech jsou vidět buňky positivní na  GFP i  RFP. Systém 1 

má účinnost 1,8 % a  systém 2 3,2 %. Buňky pozi tivní na  GFP i  RFP byly nás ledně sortovány.  

Tento systém byl následně použit pro sortování buněk, kdy byly buňky transfekovány 

plasmidy pXPR_001, pART a pGEM-T nesoucím templát pro HR (viz Obrázek 23). Jelikož se 

opakovaně ukázalo, že buňky nepřežívají single-cell sortování do 96 jamkové destičky, ani při 

použití kondiciovaného media, byly všechny buňky sortovány do dvou jamek 24 jamkové 

destičky. Následně byla malá část těchto buněk v single-cell suspenzi vyseta na 10 cm misku, 

kde vytvořily oddělené kolonie, které byly vypichovány a přenášeny do jamek 48 jamkové 

destičky. Takto bylo připraveno dohromady 123 kolonií, které byly genotypovány. 

Genotypováni bylo provedeno pomocí PCR amplifikace a následného restrikčního štěpení 

produktu. V mut sekvenci zaniká štěpné místo pro restrikční endonukleázu BstUI (viz Obrázek 

24). 
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Obrázek 23 Sortování transfekovaných buněk: Tento obrázek znázorňuje totéž jako diagramy na Obrázku 22, jen se 
jedná o zobrazení skutečně sortovaných buněk, které byly navíc transfekovány templátem. Sortované buňky se  

nachází v zeleném rámečku. 
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Obrázek 24 Genotypování získaných kolonií:  Bylo získáno dohromady 123 živých koloni í buněk. Kolonie byly 
genotypovány pomocí PCR ampl i fikace a  nás ledného š těpení  restrikční endonukleázou BstUI. A: Schéma 
elektroforézy fragmentů vzniklých š těpením PCR produktu. Na schématu nejsou znázorněny krátké fragmenty o 
vel ikosti 15 – 35 bp, které také vznikají, ale na elektroforézovém gelu nejsou pozorovatelné.  V mutantní a lele jedno 
z restrikčních míst zaniká a od fragmentu o velikost 97 bp se neodděl í fragment o vel ikosti  22 bp. Posun tohoto 
fragmentu je pozorovatelný na 3% elektroforézovém agarosovém gelu a  je podstatou genotypování. Fragmenty o 
vel ikosti 93 bp a  97 bp u wt klonů na gelu splývají a  nejsou rozlišitelné. Pod schématem je znázorněna sekvence 
rozeznávaná BstUI s vyznačenou linií štěpení. B: Výs ledek genotypování všech kolonií. Na každém řádku byl  použi t 

DNA marker Low Range a  zároveň wt (G) a  mut (A) kontrolní  templát. Klony vybrané pro nás ledující funkční 
experimenty jsou znázorněné v červeném rámečku a  označené hvězdičkou – vlevo klon C1-71 a  vpravo klon C2-41. 
U obou vybraných linií byla následně ověřena správnost inserce templátu do gDNA (viz sekce Materiá l  a  metody). 

Jako vedlejš í produkt homologní rekombinace byla  získaná i  knock -out KO l inie. 
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4.3 Experimenty se získanými liniemi 

4.3.1 qPCR 

U WT buněk, kontrolního knock-out klonu (KO), získaných klonů C1-71 a C2-41 byla 

stanovena míra exprese EPO genu pomocí qPCR. Buňky byly inkubovány po dobu 3 dnů 

v různých podmínkách: standardní kultivační podmínky, 100 μM DFO, 1 % O2 anebo 

v kombinaci 1 % O2 a 100 μM DFO. Následně z nich byla vyizolovaná RNA, která byla 

přepsaná do cDNA. Ze získané cDNA byla provedena qPCR za využití TaqMan sond. Byly 

měřeny CT hodnoty EPO genu a dvou referenčních genů GUSB a RPLP0 (viz Tabulka 2 a 

Tabulka 3). Všechny CT hodnoty byly měřeny v triplikátech. Z těchto hodnot byla vypočtena 

Fold change hodnota udávající relativní expresi EPO genu. Byla provedena 2 nezávislá 

opakování experimentu. Pro grafické znázornění viz Obrázek 25. 

 

 

Tabulka 2 a Tabulka 3: Tabulky udávající naměřené CT hodnoty EPO, GUSB a  RPLP0 genů, jejich průměr a  

vyhodnocení dle ΔΔCT metody. Data jsou normal izována na  wt klon kultivovaný za  s tandardních kultivačních 
podmínek. Detaily experimentu jsou uvedeny v textu. Při  druhém opakování se nepovedlo detekovat vzorek klonu 
C2-41 ve s tandardních kultivačních podmínkách, a le bohužel  nebylo možné experiment zopakovat. 

  

Průměr Průměr Průměr
Vztaženo 

na GUSB

Vztaženo 

na RPL10

WT 31,47 31,12 31,47 31,35 22,13 22,06 22,00 22,06 17,05 16,91 16,95 16,97 1,00 1,00

KO 33,81 33,34 33,61 33,59 22,22 22,23 22,22 22,22 16,95 17,04 17,11 17,03 0,24 0,22

C1-71 32,99 32,96 32,67 32,87 22,07 22,06 22,12 22,08 17,25 17,48 17,50 17,41 0,35 0,47

C2-41 33,72 33,93 33,59 33,75 24,52 24,54 24,57 24,54 19,70 19,75 19,73 19,73 1,06 1,29

WT 29,76 29,58 29,51 29,62 22,04 22,22 22,15 22,14 16,81 17,15 16,98 16,98 3,51 3,36

KO 32,82 32,70 32,52 32,68 22,46 22,50 22,48 22,48 17,09 17,13 17,03 17,08 0,53 0,43

C1-71 31,26 31,25 30,96 31,16 22,73 22,65 22,74 22,71 17,84 17,81 17,86 17,84 1,79 2,09

C2-41 28,17 28,38 28,19 28,25 22,94 22,56 22,92 22,81 17,86 17,67 17,73 17,75 14,42 14,83

WT 28,80 29,11 28,98 28,96 22,55 22,52 22,48 22,52 17,52 17,54 17,49 17,52 7,18 7,66

KO 30,23 29,98 30,33 30,18 22,32 22,29 22,03 22,21 17,47 17,48 17,64 17,53 2,50 3,32

C1-71 30,23 30,56 30,69 30,49 21,78 21,76 21,71 21,75 17,94 18,10 17,84 17,96 1,46 3,61

C2-41 26,87 26,68 26,96 26,84 22,47 22,46 22,53 22,49 17,77 17,90 17,97 17,88 30,70 43,01

WT 28,52 27,99 28,25 28,25 21,49 21,37 21,47 21,44 16,68 16,58 16,56 16,61 5,58 6,67

KO 30,51 30,19 30,11 30,27 22,17 22,23 22,24 22,21 17,45 17,49 17,57 17,50 2,35 3,07

C1-71 31,54 31,09 31,03 31,22 22,67 22,69 21,85 22,40 18,71 18,80 18,75 18,75 1,39 3,78

C2-41 28,33 28,49 28,59 28,47 23,95 23,96 23,95 23,95 18,92 18,95 18,99 18,95 27,35 29,18

Opakování 1

CT hodnoty Fold change  hodnoty

EPO GUSB RPL10

Standardní 

kultivační 

podmínky

100 µM DFO

1 % O2

100 µM DFO 

+ 1 % O2

Průměr Průměr Průměr
Vztaženo 

na GUSB

Vztaženo 

na RPL10

WT 32,74 32,88 32,65 32,76 22,51 22,49 22,56 22,52 17,85 17,78 17,66 17,76 1,00 1,00

KO 36,44 35,93 37,64 36,67 24,08 24,00 24,10 24,06 18,17 17,96 18,17 18,10 0,19 0,08

C1-71 35,10 35,19 35,45 35,25 23,23 23,26 23,12 23,20 18,89 18,81 18,73 18,81 0,29 0,37

C2-41 

WT 29,85 30,05 29,90 29,93 22,54 22,64 22,65 22,61 16,84 16,68 16,85 16,79 7,53 3,61

KO 32,77 32,55 32,46 32,59 22,44 22,59 22,03 22,35 17,03 16,99 17,05 17,02 1,00 0,67

C1-71 31,80 31,66 31,58 31,68 22,60 23,00 22,58 22,73 17,96 17,83 17,79 17,86 2,43 2,26

C2-41 29,64 29,88 29,76 29,76 22,51 22,46 22,38 22,45 17,91 17,95 17,78 17,88 7,60 8,65

WT 29,69 29,63 29,52 29,61 21,89 22,12 22,17 22,06 17,04 16,99 16,89 16,97 6,42 5,11

KO 30,63 30,73 30,57 30,64 22,76 22,60 22,77 22,71 17,85 17,80 18,48 18,04 4,94 5,25

C1-71 30,94 31,05 30,93 30,97 21,99 21,80 21,92 21,90 18,18 18,47 18,07 18,24 2,24 4,79

C2-41 27,98 27,83 27,97 27,93 22,62 22,64 22,58 22,61 18,40 18,37 18,44 18,40 30,34 44,32

WT 29,81 29,65 29,53 29,66 22,72 22,63 22,86 22,74 17,95 17,99 18,08 18,01 9,92 10,10

KO 32,27 31,81 31,97 32,02 23,21 23,37 23,27 23,28 18,78 18,75 18,91 18,81 2,83 3,46

C1-71 30,82 30,89 30,93 30,88 22,54 22,46 22,35 22,45 18,47 18,56 18,78 18,60 3,50 6,57

C2-41 29,37 29,34 29,27 29,33 23,01 23,06 22,66 22,91 18,85 18,48 19,61 18,98 14,12 25,05

1 % O2

100 µM DFO 

+ 1 % O2

EPO GUSB RPL10

Standardní 

kultivační 

podmínky
Negativní jamky - vzorek nebyl detekován

100 µM DFO

CT hodnoty Fold change  hodnoty

Opakování 2
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Obrázek 25 Relativní exprese EPO v různých podmínkách: Grafické vyjádření výs ledku qPCR uvedeného v tabulkách 
výše, průměr ze dvou nezávislých experimentů. Vztaženo na referenční gen RPLP0, a le pro  gen  GUSB je trend 
podobný. 

 

4.3.2 ELISA 

Tento experiment je založen na detekci lidského EPO v roztoku pomocí systému protilátek a 

následné spektrofotometrie. Před provedením vlastního experimentu byla sestavena kalibrační 

křivka dle protokolu uvedeného výrobcem použitého kitu (viz sekci Materiál a metody): do 

čistého kultivačního media byl přidáván rekombinantní lidský EPO ve známých koncentracích 

(viz Tabulka 4). Takto připravené referenční vzorky byly vyhodnoceny stejným způsobem jako 

následně experimentální vzorky. Z těchto vzorků byla zkonstruována kalibrační přímka a 

sestavena její rovnice, která byla použita pro převod změřené optické denzity (OD) na 

koncentraci u experimentálních vzorků (viz Obrázek 26). 

Na začátku vlastního experimentu bylo nasazeno stejné množství WT, KO, C1-71 a C2-41 

buněk 10 cm misky a inkubováno po dobu 4 dnů v 5 ml media v atmosféře s 1 % O2. Po 

uplynutí kultivační doby bylo odebráno veškeré medium a buňky byly přepočítány. Odebrané 

medium bylo zkoncentrováno 50 × a ve zkoncentrovaném mediu byla změřena koncentrace 

EPO (viz sekci Materiál a metody) ve zkoncentrovaném mediu. Jelikož každý z použitých klonů 

roste jinou rychlostí, musela být zjištěná koncentrace EPO vztažená na počet buněk na konci 

kultivace (viz Tabulka 5). Z důvodu náročnosti experimentu bylo provedeno pouze 1 

opakování. 
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Tabulka 4 Sestavení kalibrační křivky pro ELISA experiment: Trojkovou ředící řadou byly připraveny vzorky o známé 

koncentraci lidského EPO, které byly následně zpracovány dle příslušného protokolu, a byla změřena jejich OD. Tyto 
vzorky byly použity k sestavení kalibrační přímky a  její rovnice. 

 

Obrázek 26 Kalibrační přímka a její rovnice: Z dat uvedených v Tabulce 4 byla sestrojena kalibrační přímka a  její 

rovnice, která byla použita k  výpočtu koncentrace EPO z naměřených hodnot OD. 

 

Tabulka 5 ELISA experiment: Tabulka ukazuje všechna data naměřená v průběhu ELISA experimentu. Výstupem 
z experimentu je stanovení koncentrace vyprodukovaného EPO na 1 mi lion buněk ve vzorcích o s tejném objemu.  

 

4.3.3 Test přežívání BAF3/EPOR buněk 

BAF3/EPOR buňky jsou geneticky modifikovaná buněčná linie závislá na přítomnosti EPO 

v mediu, který na ně působí jako pro-survival signál. Množství EPO v  mediu má vliv na 

přežívání a proliferaci těchto buněk.  

Známá 

koncentrace 

EPO mU/ml

OD

33,33 0,406

11,11 0,180

3,70 0,075

1,24 0,057

0,41 0,056

0,14 0,051

0,00 0,054

Sestavení kalibrační křivky

y = 91,911x - 4,3165
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na začátku 

experimentu

Počet buněk 

na konci 

experimentu

Naměřená  

hodnota OD

Koncentrace 

EPO celkem 

mU/ml

Koncentrace 

EPO na 1 mil 

buněk  mU/ml 

WT 300 000 887 500 0,095 4,415 4,975

KO 300 000 1 025 000 0,089 3,864 3,769

C1-71 300 000 862 500 0,078 2,853 3,307

C2-41 300 000 700 000 0,088 3,772 5,388
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Ředění média

1 2953 100% 3172 100% 2682 100% 1790 100%

1/2 2590 88% 1911 60% 2064 77% 2363 132%

1/4 1872 63% 1921 61% 1553 58% 1969 110%

1/8 1808 61% 1854 58% 1570 59% 1493 83%

1/16 1832 62% 1585 50% 1461 54% 1671 93%

1/32 1669 57% 1369 43% 1251 47% 1322 74%

1/64 1590 54% 1359 43% 1350 50% 1323 74%

0 1101 37% 1042 33% 973 36% 1025 57%

Ředění média

1 4246 100% 2591 100% 2432 100% 2007 100%

1/2 2664 63% 1536 59% 1700 70% 1675 83%

1/4 2052 48% 1486 57% 1467 60% 1886 94%

1/8 1681 40% 1537 59% 1423 59% 1561 78%

1/16 1626 38% 1500 58% 1409 58% 1777 89%

1/32 1387 33% 1354 52% 1337 55% 1480 74%

1/64 1387 33% 1321 51% 1311 54% 1338 67%

0 1018 24% 1165 45% 1074 44% 1137 57%

Ředění média

1 1713 100% 1506 100% 1706 100% 1143 100%

1/2 1476 86% 1363 91% 1535 90% 1262 110%

1/4 1285 75% 1246 83% 1326 78% 1188 104%

1/8 1235 72% 1159 77% 1225 72% 1201 105%

1/16 1078 63% 1188 79% 1185 69% 1120 98%

1/32 1167 68% 1105 73% 1131 66% 1174 103%

1/64 1157 68% 1110 74% 1137 67% 1178 103%

0 1177 69% 1144 76% 1164 68% 1211 106%

Opakování 3

WT C1-71 C2-41 rhEPO

Opakování 1

WT C1-71 C2-41 rhEPO

WT C1-71 C2-41 rhEPO

Opakování 2

Klony Hep3B buněk WT, C1-71 a C2-41  byly kultivovány po dobu 2 dnů v atmosféře s 1 % 

O2 a následně jim bylo odebráno medium.  

Z odebraného media byla sestavena dvojková ředící řada (viz sekci Materiál a metody). Do 

takto naředěného media byly přidány BAF3/EPOR buňky. Jako pozitivní kontrola bylo použito 

medium obsahující rekombinantní lidský EPO (rhEPO) ředěné stejným způsobem. Po třídenní 

kultivaci byla pomocí barviva CellTiter Blue změřená viabilita BAF3/EPOR buněk vyjádřená 

v relativních fluorescenčních jednotkách (RFU; viz sekci Materiál a metody) a vztažená na 

množství živých buněk kultivovaných v neředěném mediu. Výsledkem experimentu jsou křivky 

vyjadřující viabilitu BAF3/EPOR buněk v závislosti na ředění původního media (viz Tabulka 6 

a Obrázek 27). Byla provedena tři nezávislá opakování experimentu. 

Tabulka 6 Test přežívání BAF3/EPOR buněk: Po uplynutí inkubační doby byla změřena viabilita buněk a  nás ledně 
byla  vyjádřena v procentech viability buněk v neředěném mediu. Průměry hodnot vyjádřené v procentech byly 
použity pro sestavení křivek v grafu níže. 
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Obrázek 27 Graf přežívání BAF3/EPOR buněk: Na ose x je znázorněno ředění původního media  od nejvíce do 

nejméně koncentrovaného. Na ose y jsou vyznačena procenta živých buněk v daném ředění media  vztažená na  
množství živých buněk v neředěném mediu. U každé hodnoty jsou znázorněny směrodatné odchylky. 

 

4.3.4 Luciferázový reportérový test 

Wt Hep3B buňky byly kotransfekovány dvěma plasmidy. Kontrolním plasmidem pLR-TK 

kódujícím luciferázu z Renilla reniformis (REN) a plasmidem pGL4.26 nesoucím wt nebo mut 

část EPO 5´UTR a reportérový gen luc2 (LUC). Poté byly buňky kultivovány v různých 

podmínkách stimulujících HIF dráhu. Následně byly buňky zlyzovány a bylo změřeno množství 

obou produkovaných enzymů (viz Tabulka 6 a Obrázek 28). Oba enzymy štěpí své odlišné 

substráty za uvolnění detekovatelného světla, které lze kvantifikovat v relativních 

luminiscenčních jednotkách (RLU, relative luminiscence unit). Množství detekovaného světla 

odpovídá množství enzymu, které je závislé na síle vloženého promotoru. Plasmid kódující 

enzym REN byl přidáván do každé reakce stejně – slouží jako vnitřní kontrola. Jeho produkce 

závisí například na počtu buněk a účinnosti transfekce. Je na něj vztahováno celkové množství 

enzymu LUC. Reakce byly vždy prováděny v duplikátech. Pro každou podmínku byla 

provedena aspoň dvě nezávislá opakování. Jako negativní kontola byly použity netransferované 

buňky.  
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Tabulka 7 Výsledek Luciferázového reportérového testu: Buňky dočasně transfekované plasmidy pLR–TK a  
plasmidem pGL4.26 nesoucím wt (G) nebo mut (A) variantu 5´UTR EPO genu byly inkubovány v  různých 
podmínkách. Následně bylo pro každý vzorek změřeno množství naprodukovaných proteinů REN a  LUC v  RLU 
pomocí jejich příslušných substrátů. Jako negativní kontrola měření byly použity netrasfekované buňky (v tabulce 
označené jako “nic“). Množství LUC je vztaženo na množství REN (LUC/REN) a  toto bezjednotkové čís lo udává  

relativní množství naprodukovaného proteinu. Následně je v každém řádku , odpovídajícím jednomu provedení 

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

276 281706 158189 66 164819 123594 0,59 0,78 1,00 1,34

307 295686 139073 76 169007 81931 0,57 0,59 1,00 1,03

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

312 150762 130079 79 151122 158247 1,00 1,22 1,00 1,21

370 165433 87421 77 174696 109483 1,06 1,25 1,00 1,19

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

162 157847 102597 89 131875 109338 0,84 1,07 1,00 1,28

299 125150 80693 76 98241 97871 0,78 1,21 1,00 1,55

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

426 241516 245722 68 224283 319759 0,93 1,30 1,00 1,40

470 286176 227982 76 263687 327705 0,92 1,44 1,00 1,56

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

324 327612 255185 148 118636 187510 0,36 0,73 1,00 2,03

229 353808 245964 144 197056 166402 0,56 0,68 1,00 1,21

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

382 258398 219733 141 194247 238929 0,75 1,09 1,00 1,45

384 138713 41343 121 72098 14723 0,52 0,36 1,00 0,69

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

473 627213 259206 79 123216 99353 0,20 0,38 1,00 1,95

335 416549 63017 73 96337 20532 0,23 0,33 1,00 1,41

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

310 25943 18601 64 5896 4056 0,23 0,22 1,00 0,96

349 49592 16009 78 9261 3921 0,19 0,24 1,00 1,31

nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A nic EPO-G EPO-A EPO-G EPO-A

250 44720 51710 69 12124 28838 0,27 0,56 1,00 2,06

237 56119 49169 72 15801 20826 0,28 0,42 1,00 1,50

LUC LUC/REN

LUC LUC/REN

REN

REN

LUC LUC/REN

LUC LUC/REN

LUC LUC/RENREN

REN LUC LUC/REN

Inkubace 24 h
Opakování 1

Opakování 2

Vztaženo na GREN LUC LUC/REN

REN LUC LUC/REN Vztaženo na G

Vztaženo na G

Vztaženo na G

Vztaženo na G

Vztaženo na GREN

REN LUC LUC/REN

Vztaženo na G

Vztaženo na G

Vztaženo na G

Inkubace 24 h + 24 h 100 μl DFO
Opakování 1

Opakování 2

REN

Inkubace 24 h + 48 h 100 μl DFO
Opakování 1

Opakování 2

Inkubace 72 h + 1 % O2

Opakování 1

Opakování 2

Opakování 3
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reakce, vztaženo toto číslo na hodnotu pro wt (G) verzi 5´UTR. Tyto hodnoty v tabulce úplně vpravo byly použity pro 
grafické zobrazení získaných dat níže. 

 

Obrázek 28 Grafické znázornění výsledků Luciferázového reportérového testu: Na grafu je znázorněn relativní 

rozdíl  v expresi LUC proteinu pod wt (G) mut (A) 5´UTR v různých podmínkách – vztaženo na wt (G). Tlustá  černá 
čára  značí směrodatnou odchylku a  hvězdičky s tatis tickou s igni fikanci .  
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5 Diskuse 

5.1 Úvodní shrnutí 

Všechny živé buňky lidského organismu potřebují pro svoji správnou funkci, například 

pro udržení základních metabolických drah jako jsou glykolýza a oxidativní fosforylace, 

určité množství kyslíku. Kyslík neproniká do dostatečné hloubky do těla difuzí z vnějšího 

prostředí, a proto musí být po těle aktivně transportován. Roli transportéru kyslíku po těle 

plní erytrocyty obsahující hemoglobin, který v plicích za zvýšeného pO2 kyslík váže a 

v tkáních za sníženého pO2 kyslík vyvazuje. Životnost bezjaderného erytrocytu je omezena 

přibližně na dobu 120 dní, a proto musí být jejich množství neustále doplňováno pro udržení 

dostatečného prokysličení organismu. Zvýšení intenzity tvorby nových erytrocytů je 

ovlivněno aktuální potřebou zvýšení pO2 v tkáních. Tato situace může nastat například 

v důsledku vystoupání do vyšších nadmořských výšek, kde je celkově nižší pO2 nebo 

v důsledku výrazných krevních ztrát při poranění. 

Hlavním molekulárním regulátorem intenzity krvetvorby je cytokin EPO, který zároveň 

funguje jako spojovací článek mezi tělem, které jeho prostřednictvím vysílá signál o potřebě 

zvýšení dodávek kyslíku erytrocyty, a prekurzory erytrocytů v kostní dřeni, které na tuto 

potřebu reagují zvýšením intenzity proliferace a diferenciace. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o relativně komplexní signalizaci zahrnující dvě naprosto odlišné signální dráhy, HIF a 

JAK2/STAT, a dva fyzicky oddělené buněčné typy, EPO produkující fibroblasty v ledvinách 

a prekurzory erytrocytů v kostní dřeni, komunikující pouze prostřednictvím molekuly EPO 

cirkulující v krvi, může snadno dojít k narušení této kaskády. 

Onemocnění polycytémie může být vyvoláno mimo jiné poškozením některého z 

proteinů HIF nebo JAK2/STAT signální dráhy, které povede ke zvýšení intenzity signalizace 

i bez stimulačního podnětu (konkrétně vysoká produkce EPO i v normoxii nebo růst 

prekurzorů erytrocytů v nepřítomnosti EPO). Možné mechanismy jsou detailněji popsány 

v druhé části Teoretického úvodu. Kromě mutací v proteinech HIF a JAK2/STAT signálních 

drah může také být příčinou polycytémie nedostatečná schopnost hemoglobinu transportovat 

kyslík. Navíc existuje nezanedbatelná skupina pacientů, u nichž stále příčina polycytémie 

není známá. 

Do této skupiny zatím také patří rodina pacientů zmíněná v části Cíle práce. Členové této 

rodiny trpí polycytémií po několik generací a příčina jejich diagnózy stále není přesně 

známá. Zatím bylo pouze pomocí exomového sekvenování potvrzeno, že se nejedná o žádný 

z dosud popsaných typů polycytémie. Zjištěná substituční mutace -136 G > A v 5´UTR 

oblasti EPO genu je zatím jedinou zjištěnou relevantní odlišností v jejich genomu. Všichni 

příslušníci rodiny trpící polycytémií jsou pro tuto mutaci heterozygotní, ale u zdravých členů 

rodiny a ani u nepříbuzných osob se nevyskytuje. Zároveň v současné době nejsou známi 
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další nositelé této mutace. Lze tedy spekulovat, zda členové této rodiny mohou být 

v současné době jedinými nositeli mutace na světě, nebo zda se jedná o rozšířenou mutaci, 

která jen zatím nebyla zdokumentována. Každopádně jednoznačné potvrzení hypotézy, že 

tato mutace vede ke zvýšené produkci EPO a tím pádem i k polycytémii, může umožnit její 

zařazení do příslušných databází (např. http://www.erythrocytosis.org; Bento et al., 2013), 

kde může být vedena jako jeden z diagnostických markerů polycytémie. 

Jelikož zkoumaná substituce nespadá do žádné z kategorií popsané v Teoretickém úvodu 

a navíc se jedná o záměnu v regulační, nekódující, části genu, je nezbytné v případě 

potvrzení závislosti mezi mutací a nadprodukcí EPO v dalším kroku navrhnout a následně 

prokázat mechanismus upregulace. Tento úkol již není součástí diplomové práce. Lze však 

předběžně stručně zmínit, že do mutovaného místa mohou nasedat některé transkripční 

faktory přítomné v EPO produkujících buňkách, jejichž vazba by mohla mít na produkci 

EPO vliv. Zároveň také nezavrhujeme hypotézu, že substituce -136 G>A může mít vliv na 

vlastnosti vzniklé mRNA. 

 

5.2 Příprava buněčných linií 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zodpovědět na otázku, zda substituční mutace 

 - 136 G > A v 5´UTR oblasti genu kódujícího cytokin EPO vede ke zvýšení produkce 

funkčního EPO do extracelulárního prostoru a může tak být příčinou sekundární polycytémie 

pacientů, u kterých byla zdokumentována. 

Ke zodpovězení položené otázky byly vybrány jako modelový in vitro systém Hep3B 

buňky. Hep3B buňky jsou imortalizovaná adherentní buněčná linie získaná z lidského 

hepatocelulárního karcinomu na počátku 80. let 20. století. Tyto buňky byly zvoleny, protože 

jsou jako jedna z mála buněčných linií schopné produkovat funkční EPO do media a zároveň 

se jedná o zavedený model pro studium produkce EPO využívaný ve starších (Goldberg et 

al., 1987) i současných experimentech (Zmajkovic et al., 2017). Navíc zdravé lidské 

hepatocyty také standardně produkují in situ EPO do krevního řečiště a v současné době 

neexistuje dlouhodobě kultivovatelná linie EPO produkujících ledvinných fibroblastů. 

Největší nevýhodou zvolených Hep3B buněk je, že nepřežívají single-cell sortování na 

96 jamkové destičky, a proto musela být zvolena alternativní metoda izolace jednotlivých 

kolonií komentovaná níže. 

Pro editaci Hep3B buněk byla zvolena v současné době hojně využívaná CRISPR/Cas9 

technologie, kdy dojde k selektivnímu rozštěpení sekvence gDNA v blízkosti místa, kam je 

vnášena mutace. Poškozená sekvence je následně opravena pomocí homologní rekombinace 

s templátem. Templát musí mimo zkoumané mutace obsahovat navíc mutaci v sekvenci 

rozeznávané CRISPR/Cas9 systémem, aby nebyl také štěpen. V tomto experimentu byly 
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použity dva odlišné CRISPR/Cas9 systémy lišící se rozeznávanou cílovou sekvencí. Oba 

systémy cílily do oblasti exonu 2 a mutace navozené v homologním templátu byly same-

sense mutace neměnící aminokyselinové složení. Dva odlišné CRISPR/Cas9 systémy byly 

použity proto, aby se eliminoval možný off-target efekt, kdy CRISPR/Cas9 systém 

rozeznává další místo v genomu, jehož rozštěpení a následná špatná oprava může mít 

negativní vliv na viabilitu buněk, potažmo na výsledky experimentu. Mohlo se také stát, že 

jeden ze systémů nebude funkční. Navíc indukované same-sense mutace mohou mít 

negativní vliv na translaci proteinu za předpokladu, že je alternativní kodon organismem 

méně využíván. 

Za účelem zvýšení zastoupení mutovaných klonů byly buňky preselektovány pomocí 

plasmidu pART, který nese geny pro GFP a RFP. Gen pro GFP je nepřerušen, zatímco gen 

pro RFP je přítomen ve dvou neúplných verzích oddělených oligonukleotidovou sekvenci 

rozeznávanou příslušným CRISPR/Cas9 systémem. Jedné verzi chybí konec a druhé začátek. 

Po rozštěpení oligonukleotidové sekvence se RFP pomocí homologní rekombinace opraví a 

protein je funkční a následně lze pomocí jeho fluorescence selektovat buňky obsahující 

CRISPR/Cas9 systém. Nevýhodou tohoto selekčního postupu je to, že může dojít ke 

spontánnímu naštěpení pART plasmidu i v buňkách, kde CRISPR/Cas9 systém není 

přítomen, a buňky se tak jeví jako falešně pozitivní (viz Obrázek 22).  

Jelikož bylo v průběhu experimentu zjištěno, že Hep3B buňky nepřežívají single-cell 

sortování, musela být použita časově náročnější metoda izolace jednotlivých kolonií. 

Všechny buňky modifikované stejným CRISPR/Cas9 systémem pozitivní na RFP byly 

vysortovány dohromady a následně část z nich byla umístěna v single-cell suspensi na 10cm 

misku, kde vytvořily izolované kolonie, které následně byly odděleny. Nevýhodou tohoto 

postupu je, že single-cell suspense nemusela být vytvořena zcela dokonale, a tak některé 

kolonie mohly teoreticky vzniknout ze dvou či více buněk. Celkem bylo odděleno 192 

jednotlivých kolonií, z nichž 123 přežilo a bylo genotypováno pomocí PCR amplifikace a 

restrikčního štěpení (viz Obrázek 24). Z dostupných metod genotypování se tato ukázala 

jako nejvhodnější, jelikož byla nenáročná na provedení a zároveň dobře čitelná. Její největší 

nevýhodou ale byla neschopnost odlišit heterozygotní a homozygotní klony a nemožnost 

potvrdit správné vložení templátu do gDNA. Proto bylo u vybraných klonů nutné ověřit 

správnost inserce templátu a zároveň zjistit, zda se jedná o homozygota či heterozygota 

pomocí sekvenování. 

V navazujících experimentech byly použity 4 klony označované jako WT (wild-type), KO 

(knock-out), C1-71 (klon 71 připravený CRISPRem 1) a C2-41 (klon 41 připravený 

CRISPRem 2). U KO klonu byla zjištěna dvounukleotidová delece v oblasti místa štěpeného 

CRISPRem 1. U obou klonů, C1 i C2, byla pomocí PCR reakce i sekvenování ověřená 

správnost inzerce homologního templátu do gDNA. Podle těchto výsledků byly tyto klony 
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považovány za homozygotní mutanty nesoucí v obou alelách EPO genu v pozici -136 

adenosin. 

 

5.3 Diskuse jednotlivých experimentů 
Všechny experimenty provedené na připravených buněčných klonech byly inspirovány 

experimenty, které byly provedeny při studiu výše zmíněné mutace v EPO genu (Zmajkovic 

et al., 2017)  

5.3.1 qPCR  

qPCR spojená s reverzní transkripcí je jedna z nejrozšířenějších metod pro stanovení 

změn exprese RNA, a proto byla použita také v tomto experimentu. Pro detekci vznikajících 

PCR produktů byly použity TaqMan sondy, jejichž hlavní výhodou je vysoká specificita. 

Původně měl být použit systém obyčejných primerů a fluorescenčního barviva SYBR Green, 

ten se však ukázal nepoužitelným, jelikož závěrečná analýza křivek tání odhalila přítomnost 

nespecifických produktů PCR reakce (nezobrazené výsledky). Zároveň bylo nutné zvýšit 

počet amplifikačních cyklů ze standardně používaných 40 na 50. Příčinou byla nízká 

koncentrace EPO mRNA v téměř všech vzorcích. Jako kontrolní housekeeping RNA byly 

vybrány mRNA pro proteiny GUSB a RPLP0. Jedná se o metabolický enzym a o 

ribozomální protein. Tyto dvě mRNA byly vybrány, protože se jedná o zavedené kontrolní 

mRNA a zároveň jejich translační produkty plní v buňkách odlišné funkce. Použití dvou 

různých housekeeping genů zároveň vyloučí případný vliv hypoxie na expresi jednoho 

z nich. Ovlivnění exprese housekeeping genu by mohlo vést ke špatné interpretaci výsledků. 

Před vlastním provedením qPCR byly připravené klony buněk inkubovány po dobu 3 dnů 

v různých podmínkách, které vedou ke zvýšení aktivity HIF dráhy a produkci EPO: 100 µM 

DFO, 1 % O2, 100 µM DFO + 1 % O2. Mechanismus stimulace produkce EPO v těchto 

podmínkách je popsán v části Teoretický úvod. Jako kontrola byly použity buňky ve 

standardních kultivačních podmínkách.  

Fold change hodnoty vztažené na jednotlivé kontrolní geny jsou vůči sobě srovnatelné, 

stejně tak výsledky pocházející ze dvou nezávislých opakování téhož experimentu (viz 

Tabulka 2 a Tabulka 3). Pro větší přehlednost jsou výsledky uvedeny i v grafické podobě 

(viz Obrázek 25). Z výsledků vyplývá, že všechny použité podmínky opravdu vedou ke 

zvýšené produkci EPO. Zároveň je velice nápadný rozdíl v produkci mRNA mezi oběma 

připravenými mutantními klony. Klon C1-71 vykazuje produkci EPO mRNA srovnatelnou 

s KO klonem, zatímco v klonu C2-41 došlo ke dramatickému zvýšení produkce EPO mRNA 

ve všech stimulačních podmínkách. U KO klonu bylo také možno detekovat tvorbu mRNA. 

Tento jev lze vysvětlit tím, že delece několika nukleotidů nemusí nutně vést k významnému 

poklesu produkce mRNA. 
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Z grafu také vyplývá, že hypoxie je pro stimulaci dráhy účinnější než 100 µM DFO. 

Účinnost DFO by bylo teoreticky možné zvýšit zvýšením jeho koncentrace, ale při zvýšené 

koncentraci by se mohl projevit jeho cytotoxický efekt. 100 µM je standardně používaný 

kompromis mezi hypoxickým efektem a cytotoxicitou. Zároveň je pozorovatelná snížená 

produkce EPO mRNA u C2-41 klonu v kombinaci podmínek 100 µM DFO + 1 % O2 

v porovnání pouze s hypoxií. Tento pokles lze vysvětlit nadměrným stresem a následnou 

senescencí buněk při kombinaci obou faktorů. 

5.3.2 ELISA 

ELISA test není tak hojně využíván jako metoda qPCR, ale na rozdíl od ní měří přímo 

množství vyprodukovaného EPO proteinu. Byl použit jako alternativa metody western blot, 

jelikož v současné době není na trhu dostupná dostatečně účinná protilátka proti EPO pro 

tuto metodu. Pro zpracování vzorků byl použit komerční detekční kit založený na vychytání 

volného EPO z roztoku protilátkou a jeho následné detekci druhou protilátkou konjugovanou 

s biotinem, na který se váže HRP-streptavidin, jež štěpí bezbarvý substrát na barevný 

produkt. Následně je u každého vzorku měřená OD, která je převedena na koncentraci 

proteinu v původním vzorku. 

Před zahájením vlastního experimentu musela být sestavena kalibrační křivka závislosti 

OD na koncentraci. Tato křivka byla sestavena pomocí vzorků kultivačního media 

obsahujících známou koncentraci rhEPO a následným měřením jejich OD. Předpokládaným 

tvarem celé křivky je hyperbola. Jelikož se koncentrace EPO použité pro sestavení kalibrační 

křivky, a stejně tak hodnoty OD naměřené u připravených vzorků, nachází v lineární části 

křivky, byla kalibrační křivka pro zjednodušení výpočtu aproximována na přímku (viz 

Obrázek 26). Rovnice této přímky byla následně použita pro přepočet OD na koncentraci 

EPO. 

Před měřením koncentrace EPO v mediu byly buňky stimulovány k produkci EPO a 

měření bylo provedeno na mediu, které bylo buňkám odebráno. Jelikož koncentrace EPO 

v odebraném mediu byla pod detekčním prahem kitu, i při prodloužené době inkubace buněk 

v hypoxii, muselo být medium zkoncentrováno 50 × pomocí lyofilizace. Proto také byly 

buňky pro tento experiment kultivovány v mediu obsahujícím pouze 2 % FBS (uvedeno 

v sekci Materiál a metody) – aby po zkoncentrování media nedošlo ke snížené detekční 

účinnosti kitu v důsledku vysoké koncentrace sérových proteinů. 

Jelikož každý z použitých klonů rostl jinou rychlostí (viz Tabulka 4, druhý a třetí 

sloupec), musela být zjištěná koncentrace EPO vztažená na počet buněk na misce 

v okamžiku odebrání media.  

Metoda ELISA poskytla výsledek srovnatelný s výsledkem qPCR: produkce EPO 

v případě klonu C1-71 odpovídá produkci EPO KO klonu, zatímco u C2-41 klonu je 
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produkce EPO zvýšená. Zároveň zvýšení není tak nápadné jako v případě qPCR, to může být 

způsobeno například omezenou kapacitou buněčného exportního systému, která neumožní 

exocytovat EPO ve větším množství. 

Dramatický rozdíl v tvorbě EPO mRNA i proteinu pozorovaný mezi oběma klony si 

vysvětlujeme tím, že v klonu C1-71 došlo k poškození cílového úseku EPO genu, které se 

včas detekovat. Pravděpodobné místo poškození gDNA klonu C1-71 je možné pozorovat na 

Obrázek 24B dole v červeném rámečku vlevo, kde je vidět výrazný posun dvou největších 

fragmentů restrikčního štěpení. Tento rozdíl nebyl při výběru klonů pro experimenty 

zpozorován a navíc opakované kontrolní sekvenování PCR produktu amplifikovaného z této 

oblasti poškození neodhalilo. Dospěli jsme tedy k závěru, že tento klon má jednu alelu EPO 

genu, jejíž sekvenci se nám povedlo získat, v pořádku a druhá alela, která se amplifikovala 

majoritně během genotypovací reakce, je poškozená, a proto se tento klon chová jako KO 

klon. 

5.3.3 Test přežívání BAF3/EPOR buněk 

Hlavním cílem experimentu bylo ověřit funkčnost EPO nasyntetizovaného nejen 

připravenými klony, ale také wt buňkami. Testována byla schopnost vyprodukovaného EPO 

plnit funkci survival signálu pro buňky, které jsou na jeho přítomnosti závislé. Tento efekt je 

nejlépe pozorovatelný právě při měření množství živých buněk po inkubaci v mediu 

obsahujícím různé koncentrace EPO, kdy na počátku experimentu bylo ve všech 

podmínkách přítomné stejné množství buněk (viz Obrázek 27). Jako pozitivní kontrola 

experimentu byl použit rhEPO v koncentraci, která byla více než dostačující, proto také 

pokles množství přeživších buněk v tomto případě není tak dramatický jako v případě použití 

media odebraného klonům Hep3B buněk. Koncentrace EPO v těchto vzorcích nebyla známa 

a ani ji nebylo možné stanovit, jelikož připravené medium nebylo získáno v dostatečně 

velkém objemu pro ELISA experiment. Z výsledného grafu také vyplývá, že závislost mezi 

koncentrací EPO a množstvím živých buněk není lineární ale spíše hyperbolická. Přesný 

průběh této závislosti závisí na interakci mezi receptorem a jeho ligandem, přesněji na 

disociační konstantě. 

Nejdůležitějším závěrem tohoto experimentu je potvrzení, že wt Hep3B buňky a stejně 

tak připravené klony z nich odvozené jsou schopné sekretovat do media funkční EPO. Navíc 

při vyšším ředění, ve smyslu menší koncentrace media obsahujícího EPO, přežívá nižší 

procento BAF3/EPOR buněk. Ze směrodatných odchylek také znázorněných ve výsledném 

grafu není nápadný rozdíl mezi efektem EPO získaným z jednotlivých kolonií na životnost 

BAF3/EPOR buněk. 

Jelikož v rámci tohoto experimentu nebyly Hep3B buňky přesně počítány, ale pouze na 

začátku experimentu nasazeny na přibližně stejnou konfluenci a každý z připravených klonů 
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rostl výrazně jinou rychlostí nelze na základě takto nastaveného experimentu míru produkce 

EPO jednotlivými klony porovnávat. 

5.3.4 Luciferázový reportérový test 

Tento dobře zavedený experiment obecně slouží ke studiu míry exprese z určité regulační 

oblasti genu nebo v různých podmínkách. V rámci experimentu je měřená produkce 

luciferázy, která je kontrolovaná vloženou studovanou regulační oblastí. Součástí 

plasmidového konstruktu transientně vkládaného do buněk je kromě vlastního 

luciferázového genu a zkoumané regulační oblasti také minimální promotor, před který je 

sledovaný regulační úsek vkládán. Například je možné studovat, za jakých podmínek je 

z vloženého regulačního úseku přepisováno, či který transkripční faktor přepisování 

stimuluje. Největší výhodou takového uspořádání experimentu je jeho snadné provedení a 

nenáročnost na vyhodnocení. Toto uspořádání není vhodné například, pokud se na regulaci 

transkripce zkoumaného genu podílí rozsáhlejší oblasti. 

Cílem experimentu v této práci bylo pouze zodpovědět otázku, zda lze pozorovat 

signifikantní rozdíl v produkci luciferázy v případě vložení wt (G) nebo mut (A) formy části 

5´UTR do reportérového vektoru, případně také zjistit, v jakých podmínkách je tento rozdíl 

pozorovatelný nejlépe.  

Jelikož byly i pro tento experiment použity Hep3B buňky, které EPO produkují, a tudíž je 

v nich ze zkoumaného 5´UTR přirozeně přepisováno, není nutné zároveň kotransfekovat 

další expresní plasmid nesoucí např. HIF2α, který stimuluje expresi genů regulovaných 

hypoxií, mezi něž patří i EPO. Přidání HIF2α by bylo nutné v případě využití jiné buněčné 

linie s neaktivní HIF dráhou, např. HEK 293. V tomto uspořádání by ale byla testována 

pouze role HIF2α, nikoli souhrnný efekt všech proteinů přirozeně se vyskytujících v EPO 

produkujících buňkách. 

Z výsledků uvedených v Tabulce 7 a znázorněných na Obrázek 28 lze opakovaně vyčíst 

statisticky signifikantní trend, kdy produkce luciferázy je vždy zvýšená v případě mut verze 

5´UTR v porovnání s wt kontrolou. Tento výsledek je nejlépe pozorovatelný po inkubaci 

transfekovaných buněk v atmosféře s 1 % O2. Toto pozorování je v souladu s výsledkem 

qPCR (viz výše). 

Jednoznačným závěrem luciferázového testu je tvrzení, že mut verze vložené 5´UTR 

vede ke zvýšené produkci EPO v porovnání s wt verzí. Tento experiment pomohl ze všech 

provedených experimentů nejvíce ke zodpovězení výše položené otázky.  
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5.4 Závěrečné shrnutí 
Za účelem zodpovězení otázky položené v sekci cíle byly připraveny dva systémy pro 

editaci Hep3B buněk založené na metodě CRISPR/Cas9 a HR. Správnost připravených DNA 

sekvencí byla ověřena prostřednictvím Sangerova sekvenování. Stejně tak byl Sangerovým  

sekvenování ověřen i systém pro luciferázový reportérový test. Dále pak byly připraveny 

editované linie Hep3B buněk, na kterých byly provedeny výše popsané experimenty.  

Ze souhrnu naměřených dat získaných v těchto experimentech vyplývá, že testovaná 

mutace opravdu může vést ke zvýšené produkci EPO a následně k polycytémii. S tímto 

tvrzením jsou ale v rozporu data získaná z analýzy klonu C1-71. Vzhledem 

k jednoznačnému výsledku luciferázového reportérového testu a posunu restrikčních 

fragmentů tohoto klonu v genotypovací reakci (viz výše), se v současnosti přikláníme k 

závěru, že gDNA klonu C1-71je ve zkoumané oblasti poškozená, a proto tento klon 

neposkytuje relevantní výsledky. 

Dalším navrhovaným krokem by tedy měla být příprava náhradního klonu, který by dával 

shodné výsledky jako klon C2-41, pro potvrzení dosavadních závěrů.  

V další fázi experimentu, která již není součástí této diplomové práce, bude cílem popsat 

regulační mechanismus zodpovědný za zvýšenou produkci EPO v přítomnosti studované 

mutace. Zatím pracujeme s několika hypotézami, jak může ke zvýšené produkci EPO 

docházet. Nejpravděpodobnější z nich je hypotéza, že mutovaná sekvence je vazebným 

místem pro některý transkripční faktor, který se nachází v EPO produkujících buňkách. Tuto 

teorii podporují i dvě předběžné in silico analýzy DNA sekvence zahrnující mutované místo 

a jeho nejbližší okolí. První analýza wt sekvence byla provedena nástrojem PROMO 

(http://alggen.lsi.upc.es/cgi-bin/promo_v3/promo/promoinit.cgi?dirDB=TF_8.3). Tento 

nástroj identifikoval vazebná místa pro transkripční faktory E2F-1, GCF, PAX-5, ETF a EBF 

přímo v oblasti mutace. Druhým nástrojem GenoMatrix  (https://www.genomatix.de/) byly 

porovnány wt a mut verze stejně dlouhého úseku DNA sekvence. GenoMatrix ukázal, že 

v místě mutace v mutované sekvenci vzniká navíc úsek nazývaný HIF-anciliary sequence, 

který tvoří polovinu HIF vazebného místa. Otázky, zda se některý z těchto transkripčních 

faktorů do mutovaného místa skutečně váže a který z nich to případně je, může pomoci 

zodpovědět například siRNA experiment. Tento experiment lze navrhnout tak, že budou do 

wt i mut Hep3B buněk jednotlivě transfekovány siRNA pro predikované transkripční faktory 

a buňky budou vystaveny hypoxii. Následně bude měřena, např. pomocí qPCR, exprese 

EPO. Pokud se některý z predikovaných transkripčních faktorů do cílového místa skutečně 

váže a má funkci aktivátoru, povede transfekce příslušné siRNA k poklesu produkce EPO. 

Naopak, pokud má transkripční faktor funkci represoru, produkce EPO mRNA se zvýší. Za 

předpokladu, že dojde u některého transkripčního faktoru k jednomu z těchto efektů, bude 

následovat potvrzení vazebné interakce metodou chromatinové imunoprecipitace. 
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Další možností je vliv mutace na stabilitu mRNA. Tuto hypotézu lze ověřit například 

metodou inhibice translace a následného northern blotu. Kdy bude ve wt i mut buňkách ve 

stejném časovém okamžiku zainhibována transkripce a následně budou odebírány v různých 

časových intervalech vzorky RNA a bude porovnávána stabilita G a A formy. 

Poslední hypotéza, je založená na tom, že se jedná o GC bohatou oblast. Může se tedy 

jednat o takzvaný CpG ostrůvek. Takové nukleotidové uspořádání je typické pro regulační 

oblasti genů, kdy zvýšení frekvence metylace cytosinových bází v CpG dinukleotidových 

sekvencích vede k umlčování genové transkripce. Může tedy platit tvrzení, že substituované 

G (C na antisense řetězci) může plnit důležitou roli v methylačním profilu CpG ostrůvku. 

Toto tvrzení by mohlo být v souladu se známým poznatkem, že EPO produkující ledvinné 

fibroblasty produkují EPO způsobem „vše nebo nic“, kdy aktuální produkci reguluje také 

metylace v závislosti na pO2. Tuto hypotézu lze jednoduše ověřit porovnáním výsledků 

bisulfidového sekvenováním gDNA wt a mut klonů.  

Pokud se ani jedna z těchto hypotéz nepotvrdí, bude nezbytné navrhnout další 

mechanismus upregulace. 
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6 Seznamy zkratek  

6.1 Seznam zkratek 

V případě, že se termín do českého jazyka obvykle nepřekládá, není český význam zkratky 

uveden. Písmena v názvu, ze kterých je zkratka odvozena jsou pro přehlednost znázorněna 

tučně.  

ZkZkratk

aa 

Význam v českém jazyce Význam v anglickém jazyce 

ARNT  Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator  

ATP adenosintrifosfát Adenosine Triphosphate 

BFU-E  Burst Forming Unit - Erythroid  

BPGM bisfosfoglycerát mutáza Bisphosphoglycerate Mutase 

CAD C-koncová transaktivační doména C-Terminal Transactivation Domain 

CDK1 cyklin dependentní kináza 1 Cyclin Dependent Kinase 1 

cDNA  copy DNA 

CFU-E  Colony Forming Unit-Erythroid  

CRISPR/Cas9 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats/Cas9 

CUL1 Cullin Cullin 

DEPC diethyl pyrokarbonát  Diethyl Pyrocarbonate 

DFO deferoxoamin Deferoxamine 

DMEM  Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

DMSO dimethylsulfoxid Dimethyl Sulfoxide 

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

EPAS1 endoteliální protein s PAS doménou 1 Endothelial PAS Domain Protein 1 

EPO erytropoetin Erythropoietin 

EPOR erytropoetinový receptor EPO Receptor 

FACS fluorescencí aktivované třídění buněk Fluorescent Activated Cell Sorting  

FBS fetální bovinní sérum Fetal Bovine Serum 

FBW7  F-Box and WD Protein 7 

FIH1 faktor inhibující HIF Factor Inhibiting HIF 

gDNA genomická DNA genomic DNA 

GSKβ kináza β glykogen syntázy Glycogen Syntase Kinase β 

GUSB  Glucuronidase β 

HIF hypoxií indukovaný faktor Hypoxia Inducible Factor 

HNF-4 hepatocytární jaderný faktor 4 Hepatocyte Nuclear Factor 4 

HR homologní rekombicnace Homologous Recombination 

HRE element regulovaný hypoxií Hypoxia Response Element 

IPAS inhibiční protein s PAS doménou Inhibitory PAS Domain Protein 

JAK2 Janusova kináza 2  Janus Kinase 2 

KO  Knock-Out 

LB Luria-Bertani medium Luria-Bertani Medium 

LUC Luciferáza Luciferase 

mut/ 

MUT 

Mutant Mutant 

OD optická denzita Optical Density 
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ODDD degradační doména závislá na kyslíku Oxygen Dependent Degradation Domain 

PBS fosfátový pufr Phosphate Buffered Saline 

PCR polymerázová řetězová reakce Polymerase Chain Reaction 

PHDs enzymy s prolyl-hydroxylázovu 

doménou 

Prolyl-Hydroxylase Domain Enzymes 

pO2 parciální tlak kyslíku Partial Oxygen Pressure 

PV pravá polycytémie Polycytemia Vera 

qPCR kvantitativní PCR quantitative PCR 

RBX1 Prstencový box Ring Box 1  

REN  Renilla Reniformis 

rhEPO rekombinantní lidský EPO Recombinant Human EPO 

RPLP0  Ribosomal Protein Lateral Stalk Subunit  0 

SB Borid sodný Sodium Borate 

sgRNA malá vodící RNA small guide RNA 

SHP-1 fosfatáza 1 obsahující Src homologní 

oblast 2 

Src Homology Region 2 Domain-Containing 

Phosphatase 1 

SKP1 protein 1 asociovaný s kinázou S-fáze S-Phase Kinase Associated Protein 1  

STAT přenašeč signálu a aktivátor 

transkripce 

Signal Transducer and Activator of Transcription  

T:E trypsin:ethylendiamintetraacetát Trypsin:Ethylenediaminetetraacetate 

TAE Pufr tris, acetát  Tris Acetate EDTA 

TK 

H2O 

voda pro tkáňové kultury Tissue Culture Water 

VEGF vaskulární endothelový růstový faktor Vascular Endothelial Growth Factor  

VHL von Hippel-Lindau Von Hippel-Lindau 

wt/WT divoký typ Wild Type 
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