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Jednou z najdôležitejších úloh súčasného biomedicínskeho výskumu je nájsť správnu 

cestu ako vyliečiť rakovinu, genetické choroby a iné choroby, ktoré sú stále 

nevyliečiteľné. Voči tomu, génová terapia je vynikajúca ako potencionálna liečba 

pomocou ktorej je možné dopraviť genetický materiál do bunky. Reportérové gény 

založené na transfekčnom procese môžu byť použité na štúdium génovej expresie. 

Transfekcia je sprostredkovaná pomocou vektorov, buď to virovými alebo nevirovými. 

Nevirové vektory ponúkajú mnoho výhod oproti virovým proťajškom v jednoduchšej 

príprave, sú pomerne lacné a najdôležitejšia je ich neimunogénnosť.  

Kationické polyméry založené na polyethylenimine tvoria komplexy s plazmidovou 

DNA nazývané polyplexy. V tejto práci boli použité rôzne typy polyplexov na báze 

polyethyleniminu, na študovanie génovej expresie a úpravu zostrihu ako miery 

intracelulárneho dodávania plazmidovej DNA a antisense oligonukleotidov. Tieto 

transfekčné skúšky potrebujú proteínovú normalizáciu reportérového génu, ktorá môže 

byť hotová ako skúška na bikinchonínovú kyselinu (BCA). BCA je skúška ktorá patrí 

medzi redoxné reakcie a dáva nám odhad na celkové množstvo proteínu v bunke. Prvým 

cieľom tejto práce bolo upraviť súčasne používaný protokol pre túto skúšku. Oba 

protokoly môžu byť vykonávané ale v upravenej verzii môžeme bezprostredne preskočiť 



jeden dodatočný krok pri príprave BCA štandardnej krivky. Hlavným dôvodom bolo 

vyhnúť sa ďalšiemu kroku pri príprave viacerých doštičiek.  

Upravený protokol bol následne testovaný a použitý pri transfekčných experimentoch. 

Ďalšou úlohou pred transfekciou B16 bunkovej línie s lineárnym polyethyleniminom 

a rôznymi typmi plazmidov bolo potvrdiť zdravý stav buniek používajúc invertný 

laboratórny mikroskop. Fotky boli odfotené pred každou pasážou buniek so zväčšením 

10x, 20x a 40x. Morfológia buniek bola vyhovujúca čo sa týka tvaru aj farby. Ďalším 

cieľom bolo určiť expresiu Thy-1.2 v rakovinotvorných bunkách po transfekcii pomocou 

luciferázového reportérového testu s dvomi odlišnými promotórmi. 

V poslednej časti tejto práce, polyplexy založené na troch odlišných polyethyleniminoch 

ako sú lineárný polyethylenimin (LPEI), rozvetvený polyethylenimin (BPEI) 

a disulfidicky kroslinkovanom lineárnom polyethylenimine (c-LPEI) spolu s antisense 

oligonukleotidmi boli testované na úpravu zostrihu in vitro. Cieľom v tejto časti mojej 

diplomovej práce bolo porovnať polyethyleniminy a získať úpravu zostrihu pomocou 

polyplexov založených na trasfekcii meraním luciferázovej expresie. Polyplexy založené 

na BPEI a c-LPEI boli najviac účinné pri úprave zostrihu s oligonukleotidmi. HeLa pLuc 

705 bunková línia bola použitá pre transfekciu a jej aktivita bola definovaná pomocou 

testu luciferázy zo svätojánskej mušky. 

V závere, polyplexy založené na polyethylenimine boli účinné nosiče pre dopravenie 

plazmidovej DNA a antisense oligonukleotidov v testovaných rakovinových bunkách. 

Okrem in vivo experimentov taktiež in vitro skúšky nám môžu úspešne ukázať vloženie 

nukleovej kyseliny do rakovinových buniek meraním aktivity pomocou luciferázového 

reportérového génu. 

 


