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1. Úvod 

Telomery jsou specializované struktury, které kryjí konce eukaryotických 

chromozómů. Jejich integrita a funkce jsou rozhodující pro délku života buněk. Telomery 

odlišují chromozomové konce od dvouřetězcových zlomů a zajišťují stabilitu 

chromozómů. Telomery somatických buněk se s každým buněčným dělením zkracují, 

protože běžné DNA polymerázy nejsou schopny plně replikovat váznoucí vlákno DNA. 

Nakonec telomery ztratí svou ochrannou funkci a buňka s takto zkrácenými telomerami 

vstoupí do stádia senescence nebo zahájí apoptózu. Zkracování telomer je považováno za 

jeden z molekulárních mechanismů stárnutí organismu.  

Buňky mohou zvrátit zkracování telomer aktivací některého způsobu udržování 

délky telomer – telomerázou nebo alternativním mechanismem prodlužování telomer 

(ALT). Enzym telomeráza je aktivní v zárodečných a kmenových buňkách, v somatických 

buňkách plodu a je reaktivována v imortalizovaných buněčných liniích a v nádorech. ALT 

mechanismus je využíván asi 15 % nádorů a 40 % imortalizovaných buněčných linií.  

Telomeráza i ALT mechanismus mohou také vzácně koexistovat v jedné buněčné linii. 

Telomery, telomeráza a ALT mechanismus se intenzivně zkoumají, právě pro 

svou spojitost se stárnutím a s rakovinou.  Léčba nádorů zaměřená na inhibici telomerázy 

by byla u nádorů využívajících ALT mechanismus neúčinná. Existuje také obava, že i 

nádory původně využívající telomerázu by pod selekčním tlakem inhibitorů telomerázy 

mohly aktivovat ALT mechanismus. Pro léčbu rakoviny a pro pochopení stárnutí je proto 

objasnění molekulárních mechanismů zkracování a prodlužování telomer velmi důležité. 

Telomery nejsou jen počitadla stáří buňky a nehybné čepičky na koncích 

chromozomů. Mají vliv také na párování homologních chromozomů a jejich pohyb 

během dělení jádra,  podílí se na vzniku a udržování architektury jádra a kotvení 

chromozomů ve specifických pozicích. Jsou to dynamické struktury, které mění svou 

polohu v závislosti na buněčném cyklu. U zdravých buněk tvoří dynamické asociace, u 

rakovinných buněk fúzují a tvoří agregáty. 

Tato diplomová práce se zabývá rychlostí pohybu telomer u různých buněčných 

linií v průběhu buněčného cyklu. Zkoumána byla rakovinná linie s telomerázovou 

aktivitou, rakovinná linie využívající ALT mechanismus a zdravá buněčná linie bez 

mechanismu údržby délky telomer. Výsledky práce by měly přispět k pochopení 

mechanismů udržování délky telomer a pohybu telomer během buněčného cyklu. 
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Nejdříve jsou uvedeny cíle diplomové práce, následuje teoretický úvod do 

problematiky, který vysvětluje strukturu a funkci telomer, problematiku jejich zkracování 

a mechanismy jejich prodlužování. Úvod se stručně věnuje telomeráze a některým 

modelům alternativního prodlužování telomer, popisuje uspořádání interfázního jádra a 

dynamiku telomer v průběhu buněčného cyklu u zdravých i rakovinných buněk. Po 

teoretickém úvodu je popsán použitý materiál a metody, dále jsou zobrazeny a 

diskutovány dosažené výsledky. Práce končí stručným shrnutim problematiky 
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2. Problematika 

2.1. Telomery 

2.1.1. Struktura a funkce telomer 

Telomery jsou specializované nukleoproteinové struktury, které tvoří konce 

eukaryotických chromozomů. Jejich integrita a funkce jsou rozhodující pro délku života 

eukaryotických buněk. Telomery zajišťují stabilitu chromozomů a tím i celého genomu. 

Odlišují konce chromozómů od dvouřetězcových zlomů, předcházejí degradaci a 

translokaci chromozomů a fúzím jejich konců. Telomery mají dále vliv na lokalizaci 

chromozomů v jádře, párování homologních chromozomů a jejich pohyb během dělení 

jádra (Greider, 1996). 

Před samotnou telomerou leží subtelomerická oblast a oblast asociovaná 

s telomerou (obr. 1). Oblast asociovaná s telomerou tvoří přechodný úsek mezi telomerou 

a subtelomerou a je tvořena nepřesnými telomerickými tandemovými repeticemi, mezi 

kterými jsou vmezeřené jedinečné sekvence. Subtelomera je na rozdíl od telomery 

specifická pro jednotlivé chromozomy a nese strukturní geny a geny pro rRNA. Vlastní 

telomera sestává u savců z tandemových repetic (5´-TTAGGG-3´)n a končí řetězcem 

bohatým na guanin, tvořícím jednořetězcový přesah na 3´ konci (Wellinger a Sen, 1997).  

 

Obr. 1: Struktura konce chromozomu obratlovců 
(http://www.wellesley.edu/Chemistry/chem227/nucleicfunction/cancer/telomere.gif) 
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Konec savčí telomery je uspořádán do struktury tzv. velké telomerické smyčky, t-

smyčky (t-loop) (obr. 2). T-smyčka vzniká zanořením jednořetězcového přesahu telomery 

do dvouřetězcové oblasti stejné telomery. Jednořetězcový přesah vytěsňuje jedno z vláken 

původního řetězce a vzniká tak také menší D-smyčka (displacement loop) (Griffith et al., 

1999).  

 

Obr. 2: Schéma t-smyčky a menší D-smyčky. Zobrazeny jsou i proteinové komplexy 
vázané na telomeru. (upraveno podle Blasco, 2005) 

K dvouřetězcové oblasti savčí telomery se specificky vážou proteiny TRF1 a 

TRF2, k její jednořetězcové oblasti se váže protein POT1. Tyto a další proteiny jsou 

zodpovědné jak za ochranu telomery (odlišují ji od dvouřetězcového zlomu a stabilizují 

strukturu t-smyčky), tak za regulaci její délky (Bilaud et al., 1997, Baumann a Cech, 

2001). Předpokládá se, že TRF2 je klíčový pro ochranu 3´ přesahu před degradací a pro 

prevenci fúzí telomer (de Lange, 2005).  

Důsledkem různých mutací vnesených do telomer je deregulace délky telomer, 

zástava jejich segregace v mitóze, fúze telomer a ztráta životaschopnosti buněk. Mutantní 

telomery, které mají nedostatek vazebných míst pro strukturální proteiny, vykazují 

funkční poruchy (McEachern et al., 2000). 

2.1.2. Zkracování telomer 

Telomery jsou v lidských zárodečných liniích udržovány na délce okolo 15 kb (de 

Lange et al., 1990). Protože běžné polymerázy nejsou schopny plně replikovat konce 

chromozomů (Harley et al., 1990), délka telomer se v normálních somatických buňkách 

při každém buněčném dělení zkracuje o 50 – 200 nukleotidů, a to až na 5 - 8 kb ve stáří 
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(Wright et al., 1997). Postupné zkracování telomer je považováno za jeden 

z molekulárních mechanismů stárnutí organismu (Hayflick, 1961). 

DNA polymeráza neumí katalyzovat připojování deoxyribonukleoticů bez 3´ OH 

skupiny, která slouží jako primer. Syntéza opožďujícího se řetězce probíhá diskontinuálně 

pomocí RNA primerů, které poskytují 3´ OH skupinu pro syntézu Okazakiho fragmentů. 

Po odbourání RNA primerů doplní DNA polymeráza mezi Okazakiho fragmenty 

deoxyribonukleotidy, avšak není schopna doplnit 5´ koncové oblasti nově 

syntetizovaných řetězců podle 3´ konců matricových řetězců, neboť zde není potřebný 

primer (Harley et al., 1990).  

Pokud délka telomer klesne na určitou hranici, dostanou se buňky do prvního 

bloku proliferace, tzv. replikativní senescence. Buňky jsou životaschopné, ale už se dále 

nedělí (Wei a Sedivý, 1999) (obr. 3). Inaktivace drah nádorových supresorů p53 a Rb 

umožňuje buňkám vyhnout se senescenci, což vede k dalším buněčným dělením a 

dalšímu zkracování telomer. Tyto buňky nakonec dosáhnou druhého bloku proliferace, 

tzv. krize, který je charakterizován dysfunkcemi telomer a apoptózu (Wei a Sedivý, 

1999). Buňky, které mají uniknout z krize, musí aktivovat některý systém údržby délky 

telomer (Shay a Roninson, 2004)  - telomerázu nebo na telomeráze nezávislý alternativní 

mechanismus prodlužování telomer (ALT). To vede k buněčné imortalizaci, která je 

jedním ze znaků rakoviny. 

 

Obr. 3: S postupujícím buněčným dělením se délka telomer zkracuje a to až do prvního 
bloku proliferace – senescence. Vyhnutí se senescenci vyžaduje ztrátu funkce nádorových 
supresorů p53 a Rb. Po této ztrátě buňky pokračují v dělení až do druhého bloku 
proliferace – krize. Vzácně buňky krizi uniknou a udržují délku svých telomer telomerázou 
nebo ALT mechanismem. Zárodečné buňky udržují délku telomer pomocí telomerázy. 
(upraveno podle Nittis et al., 2008) 
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2.2. Telomeráza 

Zkracování telomer může být kompenzováno syntézou telomerické DNA de novo 

pomocí enzymu RNA dependentní DNA polymerázy – telomerázy (Nugent a Lundbland, 

1998). Lidská telomeráza je komplexní ribonukleoprotein, který má dvě hlavní 

podjednotky: protein s reverzně transkriptázovou aktivitou hTERT (human Telomerase 

Reverse Transkriptase) a telomerázový RNA templát hTER (human Telomerase RNA). 

Podjednotka hTER se sekvencí komplementární k telomerické DNA váže ke 3´ konci 

převisu telomery, čímž poskytuje potřebný templát pro hTERT. hTERT zpětně 

transkribuje nové telomerické repetice. Výsledkem je na 3´ konci prodloužený řetězec, 

který slouží jako templát pro standardní DNA polymerázu (Obr. 4). 

Pro aktivitu lidské telomerázy je limitním  faktorem její katalytická podjednotka 

hTERT, hladina exprese hTERT je proto považována za marker prodlužování telomer 

telomerázou (Beattie et al., 1998). Při vývoji plodu je exprese hTERT je vysoká podle 

typu tkáně až do 12., 16. či 21. týdne, pak však ve většině buněk klesá na minimum 

(Ulaner a Giudice, 1997). Většina lidských tělních buněk má nedostatek exprese hTERT a 

tedy i telomerázové aktivity a během buněčné proliferace ztrácí telomerické sekvence 

(Harley et al., 1990). Zkracování telomer zapříčiňuje u normálních stárnoucích buněk 

zástavu růstu (Vaziri a Benchimol, 1998) a nestabilitu chromozómů a krizi proliferace u 

transformovaných buněk před imortalizací (Zhang et al., 1999). Telomerázová aktivita je 

naopak spojena s neomezeným proliferačním potenciálem, který je přirozený u 

zárodečných a kmenových buněk, či získaný u somatických buněk po imortalizaci in vitro 

(Counter et al., 1994) či maligní transformací in vivo (Kim et al., 1994). 

Prodlužování telomer telomerázou je omezeno na S fázi buněčného cyklu (Wright 

et al., 1999). Telomera působí v daný okamžik jen na některých telomerách dané buňky 

(Tomlinson et al., 2006). Zdá se, že telomeráza nepůsobí v jednom buněčném cyklu na 

všech telomerách a přednostně prodlužuje krátké telomery (Teixeira et al.,  2004), nebo 

jsou  v jednom cyklu prodlouženy všechny telomery, ale postupně, například v závislosti 

na chromatinovém stavu jednotlivých chromozomů (Woodfine et al., 2004. Zou et al., 

2004).  
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Obr. 4: Schématické znázornění mechanismu prodlužování telomer telomerázou 
(www.steve.gb.com/images/science/telomerase.png) 

 

Během fází G1 a G2 jsou podjednotky telomerázy lokalizovány na oddělených 

strukturách uvnitř jádra (Tomlinson et al., 2006). Telomerázová RNA hTER je v tzv. 

Cajalových tělíscích a podjednotka hTERT v odlišných jaderných tělíscích (hTERT 

ohniska), která dosud nebyla podrobně popsána. Tyto dvě podjednotky telomerázy jsou 

tedy po většinu buněčného cyklu odděleny.  

V časné S fázi hTERT vstupuje do jadérka a Cajalova tělíska s hTER se přibližují 

k jeho okraji (Tomlinson et al., 2006). Ve střední S fázi se hTERT nachází v těsné 

blízkosti Cajalových tělísek. Cajalova tělíska, která jsou velmi pohyblivá, pak 

pravděpodobně dopravují obě podjednotky telomerázy k telomeře. Celý proces doposud 

není objasněn. 

Řízené přemísťování, oddělování a spojování podjednotek telomerázy, závislé na 

buněčném cyklu, se u eukaryot mohlo vyvinout jako účinný mechanismus omezení 

působení telomerázy na dobu replikace chromozomů. To by zabraňovalo možné škodlivé 

http://www.steve.gb.com/images/science/telomerase.png
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aktivitě telomerázy na netelomerických místech, např. na dvouřetězcových zlomech, 

během ostatních fází buněčného cyklu (Sprung et al., 1999). 

Telomeráza zvyšuje riziko karcinogeneze i v přítomnosti velmi dlouhých telomer, 

tedy dalším způsobem, nezávislým na prodlužování telomer (González-Suárez et al., 

2000). Při nadměrné expresi hTERT je zvýšena exprese receptoru epidermálního 

růstového faktoru (EGFR) a tak i proliferace buněk v kultuře (Smith et al., 2003).  

2.3. ALT mechanismus 

Lidské buňky mohou mít i další mechanismy prodlužování telomer, které jsou 

nezávislé na telomeráze. Tyto mechanismy byly nazvány alternativním prodlužováním 

telomer (Alternative Lengthening of  Telomeres, ALT). Bylo navrženo několik modelů 

ALT, některé z nich budou dále v textu podrobněji popsány.  

ALT mechanismus byl popsán u nádorových buněk vykazujících nedostatek 

telomerázové aktivity (Kim et al., 1994) a v imortalizovaných lidských a myších 

buněčných liniích (Bryan et al., 1997); ALT mechanismus využívá 10 % nádorů a u 40 % 

in vitro imortalizovaných lidských buněčných linií. U některých typů nádorů se ALT 

mechanismus vyskytuje častěji, běžný je například u sarkomů.  Důvod, proč některé 

nádory využívají ALT mechanismus a jiné telomerázu, není jasný, ale zdá se, že v tkáních 

mesenchymálního původu je exprese telomerázy velmi potlačena (Henson et al., 2002).  

Kvůli přítomnosti některých velmi krátkých telomer je ALT mechanismus spojen se 

zvýšenou chromozomovou nestabilitou (Scheel et al., 2001).  

Je zajímavé, že z primárních ALT pozitivních (ALT
+
) nádorů mohou vznikat 

sekundární nádory využívající telomerázu a naopak (Henson et al., 2002). Vzácně mohou 

ALT mechanismus a telomeráza koexistovat v jedné buněčné linii (Johnson et al., 2005, 

Costa et al., 2006). Existuje také riziko, že nádor využívající telomerázu se po léčbě 

zaměřené na inhibici telomerázy, dostane pod selekční tlak a aktivuje ALT mechanismus 

(Henson et al., 2002) 

2.3.1. Obecné charakteristiky ALT buněk 

Specifické genetické determinanty vyžadované pro ALT jsou zatím neznámé, ale 

mezi buňkami využívajícími ALT mechanismus nebo telomerázu je několik klíčových 

fenotypových rozdílů.  
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ALT
+ 

buňky mají velmi heterogenní délky telomer. To lze měřit v buněčných 

populacích analýzou terminálních restrikčních fragmentů (TRFs) nebo v jednotlivých 

buňkách pomocí telomerické FISH (Bryan et al., 1995, Henson et al., 2002). Ve většině 

telomeráza pozitivních (Tel
+
) lidských nádorů či nesmrtelných buněčných linií jsou délky 

TRFs poměrně homogenní s průměrnou délkou menší než 10 kb (Bryan et al., 1995). 

Oproti tomu všechny doposud analyzované ALT
+
 buněčné linie a nádory mají průměrnou 

délku TRFs 20 kb, s velmi širokým rozpětím délek - od 2 kb po více než 50 kb (Bryan et 

al., 1995, Henson et al., 2002). Telomery ALT
+ 

buněk podstupují cykly rychlého 

zkracování a prodlužování, délky jednotlivých telomer v průběhu buněčné proliferace 

velmi kolísají (Murnane et al., 1994). V buňkách, které se staly nesmrtelnými a 

aktivovaly ALT během kultivace in vitro, je jasná časová spojitost mezi imortalizací a 

objevením se charakteristického ALT fenotypu délky telomer (Yeager et al., 1999). 

Vizualizace telomer pomocí metody FISH ukázala, že populační heterogenita délky 

telomer odráží heterogenitu na úrovni jednotlivých buněk. Některé konce chromozomů 

nemají detekovatelné telomerické signály, zatímco jiné konce chromozómů stejné buňky 

mají telomerické signály velmi silné (Perrem et al., 2001). 

Další charakteristickou vlastností ALT
+ 

buněk je přítomnost tzv. APB tělísek 

(ALT-associated PML bodies; ALT-associated promyelocytic leukemia bodies; APBs) 

(Yeager et al., 1999). APB tělíska obsahují telomerickou DNA, proteiny TRF1, TRF2, 

POT1 a dále proteiny podílející se na DNA opravě, rekombinaci a replikaci. Obsahují 

také běžné složky PML tělísek, včetně proteinů PML a SP100 (Yeager et al., 1999; 

Henson et al., 2002; Jiang et al., 2005). Přestože ve všech doposud zkoumaných ALT 

buněčných liniích byla APB tělíska nalezena, byla tato tělíska patrná jen v 5 % 

interfázních jader (Yeager et al., 1999). Proto se předpokládá, že jsou APB tělíska tvořena 

jen v konkrétních fázích buněčného cyklu. Tuto domněnku potvrzuje zjištění, že většina 

buněk s APB tělísky je v pozdní S/G2 nebo v G2/M fázi buněčného cyklu (Wu et al., 

2000; Grobelny et al., 2000). Mezi imortalizací a objevením se APB tělísek je časová 

korelace (Yeager et al., 1999). Naopak pokud je ALT mechanismus potlačen, APB tělíska 

časem vymizí (Perrem et al., 1999). Telomery dynamickým způsobem asociují s APB 

tělísky a disociují od nich, což naznačuje možnou úlohu APB tělísek při prodlužování 

telomer ALT mechanismem (Molenaar et al., 2003).   
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 2.3.2. Typy telomerických rekombinací ALT buněk 

ALT mechanismus prodlužuje telomery replikací DNA závislou na homologní 

rekombinaci, procesem, kdy telomera použije další telomerickou DNA jako templát. Ke 

kopírování telomerických sekvencí dochází i mezi telomerami nehomologních 

chromozomů. Jednořetězcový 3´ přesah telomery se zanořuje do jiné telomerické oblasti. 

Ve všech těchto případech vzniká struktura připomínající replikační vidlici. Prodloužení 

3´ přesahu poté probíhá podobně jako běžná DNA replikace. Jako templát slouží jeden z 

řetězců dvouřetězcové oblasti telomery (Henson et al., 2002) (obr. 5). 

. 

Obr. 5: Předpokládané mechanismy replikace telomer závislé na homologní rekombinaci. 
Jednořetězcový 3´ převis telomery se zanořuje do jiné telomerické oblasti. Ve všech těchto 
případech vzniká struktura připomínající replikační vidlici (označena čárkovaným 
obdélníkem). (převzato z Henson et al., 2002) 

2.3.2.1. Intertelomerická rekombinace 

Intertelomerická rekombinace v lidských ALT
+ 

buňkách byla dokázána vnášením 

částí plazmidů do oblasti telomer (Dunham et al., 2000). Jako marker sloužil gen 

rezistence k neomycinu, neo gen. S rostoucím počtem dělení, rostl i počet telomer 
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nesoucích neo gen. Zvýšená telomerická rekombinace v ALT buněčné linii nezasahuje do 

subtelomerické oblasti. Při tomto mechanismu se jednořetězcový konec jedné telomery 

vnořuje do dvouřetězcové oblasti jiné telomery a použije ji jako templát, což vede k 

nárůstu délky příslušné telomerické DNA v buňce (Griffith et al., 1999) (obr. 6). 

 

Obr. 6: Kopírování telomer závislé na homologní rekombinaci v ALT buňkách vyžaduje (ii) 
zanoření řetězce s 3´ přesahem do oblasti přilehlé telomery, následované prodloužením 
vnořeného konce DNA polymerázou (červená tečkovaná čára) (iii)  a doplnění řetězce 
bohatého na C (modrá tečkovaná čára). (iv) Výsledkem je prodloužení telomery. (upraveno 
podle Cesare a Reddel, 2008) 

2.3.2.2. T-smyčka 

Při tvorbě t-smyčky se jednořetězcový 3´ přesah telomery vnořuje do 

dvouřetězcové oblasti stejné telomery. Tím zároveň vznikne 75 - 200 nukleotidů dlouhá 

D-smyčka (displacement loop) (obr. 2). Tvorba t-smyčky in vitro je závislá na proteinu 

TRF2, který se váže blízko uzlu D-smyčky a stabilizuje ji. Při tvorbě t-smyčky napomáhá 

i protein TRF1 (Griffith et al., 1999). T-smyčky schovávají telomerické konce před 

nežádoucími vlivy, ale vytvářejí také strukturu, která může vést k prodloužení či dokonce 

ke zkrácení  telomery. Obecně se míní, že tento způsob replikace je normálně inhibován 

proteinem POT1 (Baumann a Cech, 2001).  

Podobně jako v intertelomerické rekombinaci začíná replikace zanořením 

jednořetězcového vlákna telomery do dvouřetězcové oblasti telomery. Telomerický 

přesah se zde ale vnořuje do dvouřetězcové oblasti stejné telomery (obr. 7). Následně se 

prodlužuje úsek částečného párování jednořetězcového 3´ přesahu telomerické DNA s 

jeho komplementárním řetězcem, zatímco původní řetězec je z DNA duplexu vytlačován. 

Tento proces se nazývá posun bodu překřížení. Opožďující se řetězec je syntetizován 
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podle nově prodlužovaného přesahu. Tento mechanismus může umožnit t-smyčce otáčení, 

a tím i neomezeně pokračující replikaci (Henson et al., 2002).  

 

Obr. 7: Možný mechanismus prodlužování telomery pomocí t-smyčky. (převzato z Reddel, 
2000) 

2.3.2.3. ECTR DNA 

ALT buňky obsahují tzv. extrachromozomální telomerickou repetitivní DNA 

(ECTR), v lineární i kružnicové formě (Cesare a Griffith, 2004), která může vznikat 

z klasické t-smyčky. Pokud je t-smyčka chybně rozpoznána jako Hollidayova struktura, 

jsou oba řetězce rozštěpeny v místě zanoření  3´ přesahu do D-smyčky. Tím se jednak 

zkrátí původní telomera a jednak vznikne samostatná telomerická kružnice nebo fragment 

lineární telomerické DNA, tedy kružnicová či lineární ECTR DNA (obr. 8). Protein TRF2 

chrání t-smyčku před tím, aby byla chybně rozpoznána jako Hollidayova struktura, a tím 

inhibuje telomerickou homologní rekombinaci (Wang et al., 2004). 

 

 

Obr. 8: Nepatřičné štěpení uzlu t-smyčky (i) vede 
k tvorbě volných t-kružnic a zkrácených telomer (ii). 
V savčích buňkách je štěpení uzlu t-smyčky závislé 
na proteinech NBS1 a XRCC3 a je potlačovánop 
roteinem TRF2 a u myší proteinem POT1A. 
(upraveno podle Cesare a Reddel, 2008) 
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A) Kružnicová ECTR DNA 

Dalším možným mechanismem prodlužování telomer je replikace otáčející se 

kružnici (rolling circle). V tomto případě jednořetězcové vlákno telomery invaduje do 

kružnicové ECTR DNA. Posun bodu překřížení zanořeného vlákna  potom umožní 

otáčení kružnice a v podstatě neomezené prodlužování telomery. Tento mechanismus 

replikace je hojně využíván u prokaryot, ale kružnicová ECTR DNA a jiné formy 

kružnicové DNA jsou nalézány i v lidských buňkách (Henson et al., 2002). Telomerická 

kružnice může vzniknout při chybném rozpoznání t-smyčky jako Hollidayovy struktury a 

jejím následným štěpením (obr. 8). 

B) Lineární ECTR DNA 

ECTR DNA byla nalezena v APB tělíscích všech zkoumaných ALT
+ 

buněčných 

liniích (Yeager et al., 1999). Lineární ECTR se mohou podílet na elongaci ALT telomer 

jednak jako templát pro replikaci zprostředkovanou rekombinací či pro spojování konců 

telomer. Většinou jsou ale krátké, a je proto nepravděpodobné, že by mohly způsobit 

rychlé změny délky telomer u ALT
+ 

buněk. 

 Přestože je možné, že ECTR v APB tělíscích jsou jenom částí veškerých ECTR 

obsažených v ALT
+
 buňkách, kolokalizace ECTR a proteinů vyžadovaných 

v rekombinaci v APB tělíscích naznačuje, že se buď na ALT mechanismu přímo podílejí, 

nebo jsou jeho vedlejšími produkty. APB tělíska se objevují v pozdní S/G2 a G2/M fázi 

buněčného cyklu (Grobelny et al., 2000; Wu et al., 2000), kdy je homologní rekombinace 

nejvíce aktivní.   

2.3.2.4.Výměny telomer sesterských chromatid 

U buněk využívajících ALT mechanismus se častěji než u buněk využívajících 

telomerázu vyskytují postreplikační telomerické výměny (Londono-Vallejo et al., 2004; 

Bechter et al., 2003). Tento jev byl nazván výměny sesterských chromatid (Sister 

Chromatid Exchange, SCEs). Zdálo by se, že SCEs mohou být u ALT
+ 

buněk častější, 

protože mají v průměru delší telomery a pravděpodobnost rekombinace je u nich tedy 

vyšší. Protože však četnost telomerických výměn Tel
+
 buněk s velmi dlouhými 

telomerami nebyla v porovnání se zdravými buňkami zvýšena (Londono-Vallejo et al., 

2004), má se za to, že jsou telomerické rekombinace spojeny s ALT mechanismem 

samotným.  
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Telomerické výměny jsou často označovány jako t-SCE (telomeric Sister 

Chromatid Exchange, výměny telomer sesterských chromatid) (obr. 9). Metoda CO-FISH, 

která je používaná k detekci telomerických SCE, ale nedokáže určit, zda výměny zahrnují 

jen telomery sesterských chromatid nebo další telomery či dokonce ECTR DNA.  Navíc 

se k výměnám, které jsou spojeny s ALT mechanismem, mohou přidružovat telomerické 

SCE, které souvisí s poškozením DNA (Johnson a Jasin, 2000). 

Nesymetrická SCE na telomerách může zodpovídat za rychlé prodlužování a 

zkracování telomer pozorované u ALT buněk (Bailey et al., 2004). Před mitózou mezi 

symetricky párovanými chromozomy či sesterskými chromatidami nastává homologní 

rekombinace, která vede k výměně stejných množství DNA. Protože se však telomery 

skládají z repetitivních sekvencí, mohou sesterské chromatidy najít homologická místa po 

celé své délce. Pokud je vzájemné přiřazení dvou telomerických řetězců asymetrické, 

vede homologní rekombinace na jedné chromatidě k zisku a na druhé chromatidě ke ztrátě 

telomerických sekvencí. Dceřiná buňka, která zdědí chromozomy se zkrácenými 

telomerami brzy zestárne a zmizí z populace, avšak ta, která zdědí chromozomy s 

prodlouženými telomerami, bude mít zvýšený proliferační potenciál. Pokud se objeví 

dostatečné množství telomerických SCE, buněčná populace může prodloužením telomer 

v některých buňkách přežít. Pokud je tento proces opakován, kdykoliv se telomery 

povážlivě zkrátí, populace se stane nesmrtelnou (Muntoni a Reddel, 2005). 

Pokud však má být tento mechanismus opravdu účinný, musí být spojen 

s nerovnoměrnou segregací chromozomů v mitóze, která by všechny chromozomy 

s prodlouženými telomerami vedla do stejné dceřiné buňky. 

 

Obr. 9: Výměna telomer sesterských chromatid: (i) červená čára představuje sekvenci 
TTAGGG a modrá čára sekvenci CCCTAA, (ii) následuje semikonzervativní replikace DNA 
(tečkované čáry představují nově syntetizovaná vlákna), (iii) homologní rekombinace mezi 
telomerami může vést k (iv) k výměnám telomer po replikaci. Zde je ilustrován případ 
výměn telomer sesterských chromatid, ale výměny po replikaci se mohou objevit mezi 
nesesterskými telomerami nebo mezi telomerou a  extrachromozomální telomerickou 
repetitivní DNA. (upraveno podle Cesare a Reddel, 2008) 
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2.2. Struktura interfázního jádra  

Chromozomy eukaryotického interfázního jádra jsou uspořádány do oddělených 

trojrozměrných chromozomových teritorií (chromosomal territories, CT) (obr. 10). Jádra 

obratlovců mají v interfázi radiální uspořádání chromozomů. Jádro si lze představit 

rozdělené na několik soustředných radiálních vrstev a do nich dle naměřených údajů 

umístit polohy chromozomových teritorií. Toto umístění chromozomových teritorií (tj. 

jejich radiální pozice) není náhodné. I když byly popsány variace v závislosti na 

buněčném typu, tvaru, klidovém či aktivním stavu buňky apod., je tato organizace teritorií 

nenáhodná. Chromozomy  s mnoha geny se nacházejí ve vnitřní oblasti jádra, zatímco 

chromozomy s méně geny se nalézají na jaderné periferii (Cremer et al., 2003; Bolzer et 

al., 2005). U senescentních buněk se blíže centru jádra shromažďují menší a blíže 

k jadernému okraji větší chromozomy (Mehta et al., 2007). Chromozomy obecně netvoří 

v interfázi asociace, vyjma NOR oblastí, které tvoří jadérko. Transkripčně aktivní 

euchromatin se lokalizuje v centru jádra a transkripčně inaktivní heterochromatin na jeho 

okraji. Heterochromatin se také soustřeďuje kolem jadérka a v chromocentrech. (Sadoni 

et al., 1999). 

Také geny jsou v interfázním jádře umístěny nenáhodně. Pro určení polohy genu 

jsou důležitými faktory sousedství dalších genů a jejich transkripční aktivita. Aktivní 

geny jsou blíže centru jádra a inaktivní geny více okrajově. Genové lokusy se mohou při 

aktivaci přemísťovat do centra jádra nebo při umlčování do oblasti heterochromatinu. 

Některé geny jsou ale přepisovány a (přesto) sídlí u jaderného okraje nebo jejich poloha 

nezávisí na jejich transkripčním stavu (Meaburn et al., 2007). 

Geny také zaujímají preferované pozice v rámci chromozomových teritorií, jsou 

buď v centru nebo na povrchu chromozomového teritoria, a to podle hladiny své exprese. 

Transkripčně aktivní geny jsou na povrchu a transkripčně neaktivní geny ve středu 

chromozomového teritoria. Bylo také prokázáno, že uvnitř chromozomových teritorií jsou 

oddělené genově bohaté a genově chudé subdomény (Meaburn et al., 2007). 

Chromozómová teritoria jsou obklopena sítí kanálků. Tato síť je propojena 

s jadernými póry a nazývá se interchromatinový kompartment (interchromatin 

compartment, IC) (Cremer et al, 1993; Cremer a Cremer, 2001). Interchromatinový 

kompartment obsahuje proteinové komplexy a jaderná tělíska, účastnící se DNA i RNA 

metabolismu. V rámci chromozómového teritoria je heterochromatin umístěn ve středu a 
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je obklopen euchromatinem, kolem kterého je síť kanálků interchromatinového 

kompartmentu (obr.10). Transkripčně aktivní lokusy se mohou vychlípit 

z chromozómového teritoria do interchromatinového kompartmentu a usnadnit tak přístup 

transkripčním komplexům. Interchromatinový kompartment pravděpodobně zasahuje i 

dovnitř chromozomových teritorií (Verschure et al., 1999). 

 

Obr. 10: Schéma savčího interfázního jádra. Zakresleny jsou čtyři chromozomová teritoria 
(CTa-d), chromocentrum (C), jadérko (N) a inaktivní chromozom X (Xi). Represivní, pozdně 
se replikující oblast heterochromatinu (h) je u jaderného okraje. Genově bohatý, časně se 
replikující euchromatin je blíže středu jádra. Jaderné póry jsou propojeny 
s intechromatinovým kompartmentem (IC) a mohou představovat aktivní místa transkripce 
(hvězdičky). Chromozomová teritoria jsou radiálně uspořádána podle své genové hustoty, 
velikosti a hladiny exprese. (převzato z Folle et al., 2008)  

Transkripce je organizována v rámci strukturálních oddílů v jádře. Nejvýraznějším 

jaderným tělískem je jadérko, kde probíhá transkripce genů pro ribozomální RNA a 

úprava jejích produktů do ribonukleoproteinových částic. Vedle jadérka se transkripce 

objevuje na mnoha rozdílných místech rovnoměrně rozmístěných v nukleoplazmě. Každé 

takové místo obsahuje požadované faktory pro adekvátní souhru složek transkripčního 

aparátu (Misteli, 2007). 

Chromatinové smyčky se mohou v jádře značně pohybovat. Byly popsány jak 

krátké nahodilé pohyby (0,2 – 0,5 μm), tak směrové pohyby na dlouhé vzdálenosti (do 2,0 

μm). Pohyby smyček pravděpodobně umožňují přesun lokusů do místa aktivní transkripce 

nebo naopak do umlčujícího prostředí. Smyčky aktivního chromatinu se pravděpodobně 
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mohou vnořovat do jaderných oblastí s vysokou genovou expresí nebo do sousedství 

euchromatinu a plně tak využít možnosti buněčné transkripce (Verschure, 2006; Gilbert et 

al., 2005). 

Stávající model chromozomových teritorií obklopených interchromatinovým 

kompartmentem bude nutné upravit. Zatím nebyla potvrzena přímá korelace spojující 

genovou aktivitu a topologii uvnitř chromozomového teritoria. Na periferii teritoria 

mohou být totiž kromě kódujících i nekódující sekvence. Dále byla nalezena aktivní 

transkripční místa uvnitř chromozomových teritorií. Je proto vysoce pravděpodobné, že 

interchromatinový kompartment zasahuje i dovnitř chromozomových teritorií. Byly také 

popsány rozsáhlé intra i interchromozomové interakce, probíhající skrze chromatinové 

smyčky, přibližující navzájem původně vzdálené geny nebo genové regulátory 

(Verschure, 2006; Gilbert et al., 2005). 

2.2.1. Organizace telomer ve zdravých buňkách 

Pro zobrazování telomer použili Chuang et al. (2004) a  Vermolen et al. (2005) 

program TeloView
TM 

. Program měří pozice jednotlivých telomer v průběhu buněčného 

cyklu. Dále program hodnotí fluorescenční intenzitu každé telomery v jádře. Relativní 

intenzita fluorescence je úměrná velikosti telomer (Poon et al., 1999). Jaderná oblast, 

která obsahuje telomery, je nejlépe charakterizována jako sféroid. V tomto sféroidu jsou 

dvě hlavní osy a, b stejné délky, zatímco třetí osa c má odlišnou délku. Změny 

trojrozměrné organizace v průběhu buněčného cyklu se pak odráží ve změně poměru 

délky osy a ku délce osy c.  

 

Obr. 11: Oblast, ve které se vyskytují telomery je charakterizována jako sféroid, kde jsou 
dvě hlavní osy a  a b stejné délky a třetí osa z, která má odlišnou délku. Poměr osy a ku 
ose c odráží plochost sféroidu. (převzato z Vermolen et al., 2005) 

Při zobrazování živých buněk bylo ukázáno, že se pozice telomer v jádře mění. 

Normální lidské či myší lymfocyty v interfázním jádře mají organizaci telomer závislou 
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na buněčném cyklu. Poměr osy a ku ose c je 1,4±0,1, 1,5±0,2 a 14±2 pro G0/G1, S a G2 

fázi (Vermolen et al., 2005). To znamená, že v normálních G0/G1 buňkách, které mají 

neporušené jádro a jsou v optimálních růstových podmínkách, jsou telomery rozptýleny 

v celém objemu jádra (Chuang et al., 2004). Buňky v S fázi mají podobné rozložení 

telomer. V G2 fázi se telomery shromaždují v centru jádra a tvoří plošnou strukturu 

nazývanou telomerický disk. Telomerický disk je nejlépe pozorovatelný v pozdní G2 fázi. 

Na konci mitózy se prostorové rozložení telomer vrací do stavu, v jakém bylo 

v G0/G1 fázi. Při formování telomerického disku se částečně zplošťuje jádro. Možnou 

funkcí telomerického disku je usnadnění organizace chromozomů v ekvatoriální rovině 

v průběhu buněčného dělení. Další spojitost může mít telomerický disk s průchodem 

buňky kontrolním bodem v pozdní G2 fázi (Chuang et al., 2004). 

 V normálních buňkách se tedy poloha telomer během buněčného cyklu mění. 

Telomery zdravých buněk se průběhu běžného buněčného cyklu nikdy nepřiblížily 

natolik, aby formovaly agregáty (Chuang et al., 2004). Telomery těchto buněk se 

nepřekrývaly a každá měla v trojrozměrném prostoru jádra svůj jasně vymezený signál 

(Chuang et al., 2004). Tvrzení, že telomery zdravých buněk netvoří agregáty je obecně 

platné, byly ale popsány případy, kdy spolu telomery zdravých buněk dynamicky 

interagují a tvoří tzv. telomerické asociace. 

2.2.1.1. Telomerické asociace 

Telomerické asociace jsou spojení dvou telomer, která mají dočasný a dynamický 

charakter (Molenaar et al., 2003). Telomerické asociace jsou po fluorescenčním značení 

telomer detekovatelné v interfázních jádrech jako překrývající se fluorescenční signály. 

Od překrývání dvou signálů v různých rovinách jádra je odlišuje zvýšená intenzita 

fluorescence společného bodu a synchronizace pohybu obou telomer.  

Výskyt telomerických asociací ve zdravých lidských fibroblastech potvrdili 

Nagele et al. (2001), Daniel a St Heaps (2004) a ve zdravých lidských lymfocytech 

Amrichová et al. (2003). 

Nagele et al., (2001) zjistili, že počet interfázních telomerických asociací na jádro 

a také počet jader, které vykazují přítomnost telomerických asociací, je tím vyšší, čím 

jsou buňky v kultuře blíže senescenční krizi, a vyskytují se mnohem častěji v klidových, 

než v rychle se dělících fibroblastech. Počet telomerických asociací pravděpodobně 

nezávisí na délce telomer, ale na mitotické aktivitě buňky. Tuto domněnku potvrzuje 
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zjištění, že od určitého bodu se počet telomerických asociací nezvyšuje ani při 

postupujícím zkracování telomer (Nagele et al., 2001).  

Daniel a St Heaps (2004) popsali u zdravých lidských fibroblastů asociace p a q 

ramének jednotlivých chromozomů v G1 fázi. Tyto intrachromozomové asociace tvořilo 

80 % všech pozorovaných ramének, u zbylých 20 % ramének byly pozorovány asociace 

mezi telomerami dvou různých chromozomů. Tyto asociace mohou být důležité pro 

ochrannou funkci telomer (Daniel a St Heaps, 2004). 

2.2.1.2. Připojení telomer na jadernou matrix 

Dosavadní výsledky výzkumů naznačují, že se telomery a jejich asociace podílí 

na vzniku a udržování architektury jádra a kotvení chromozomů ve specifických pozicích 

v buňkách G0 a prodloužené G1 fáze a také v terminálně diferencovaných buňkách (de 

Lange, 1992). Pozice chromozomů v dělících se buňkách jsou obecně odlišné od pozic v 

klidových a senescentních lidských fibroblastech (Bridger et al., 2000). 

Sledování dynamiky telomer buněčné linie U-2 OS (buňky s ALT mechanismem) 

odhalilo, že většina telomer se v rámci jádra pohybuje velice omezeně v okruhu 0,5 μm a 

některé jednotlivé telomery se pohybují na významně větší vzdálenosti a s větší 

směrovostí (Molenaar et al., 2003).  

Omezenou pohyblivost telomer by mohlo zapříčiňovat jejich spojení s jadernou 

laminou a dalšími jadernými proteiny (s předpoládanou jadernou matrix) (de Lange, 

1992) nebo jejich výskyt v kompaktních heterochromatinových oblastech (Molenaar et 

al., 2003).   Když byla jádra vystavena působení dijodosalycylátu a DNA zbavená histonů 

byla štěpena endonukleázou, část restrikčních fragmentů zůstala připojena na jaderný obal 

či na další jaderné proteiny nerozpustné v dijodosalycylátu. Část těchto restrikčních 

fragmentů byly telomerické sekvence TTAGGG. To prokázálo, že na obal jádra nebo na 

vnitřní jaderné proteiny je připojeno 70 – 90 % telomer, a to v G1, S a G2 fázi (de Lange, 

1992). Nepřipojené telomery se mohou pohybovat rychleji a na větší vzdálenosti. 

Připojením telomery na jadernou matrix se pravděpodobně ovlivňuje i transkripční stav 

subtelomerických oblastí tvorbou heterochromatinových, transkripčně umlčených domén 

(Molenaar et al., 2003). 
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2.2.2. Organizace telomer v nádorových buňkách 

2.2.2.1. Telomerické agregáty 

Telomery nádorových buněk mají změněnou trojrozměrnou organizaci jádra. Na 

rozdíl od telomer zdravých buněk, telomery rakovinných buněk tvoří agregáty. 

Telomerické agregáty jsou spojení telomer trvalejšího charakteru. V interfázním jádře 

může být pozorován jeden nebo více telomerových agregátů a tyto telomerické shluky 

mohou mít různou velikost (Chuang et al., 2004). Některé telomerické agregáty 

představují telomerické fúze a vytváří dicentrické chromozómy.  

Tato prostorová změna v trojrozměrné organizaci telomer je příčinnou zahájení 

cyklů lámání a fúzí chromozomů (breakage-fusion-bridge cyklus, BFB cyklus), a přímo 

přispívá k nestabilitě genomu (Louis et al., 2005). Dicentrický chromozóm tvoří při 

segregaci v mitóze tzv. anafázní můstek, který je zlomen, když jsou jeho centromery 

taženy k opačným pólům mitotického vřeténka. Zlom ale nastává v jiném místě než byla 

původní fúze, což vede u dceřinných buněk k delecím nebo amplifikacím. Vzniklé 

chromozomy s obnaženými konci fúzují s dalšími chromozomy, opět vstupují do mitózy 

ve formě dicentrických chromozomů a cyklus pokračuje. Genetické změny se hromadí a 

umožňují buňce uniknout z krize a stát se maligní (Louis et al., 2005; Mai a Garini, 

2005). Tvorbu telomerických agregátů lze u buněk vyvolat například indukcí c-Myc 

(Louis et al., 2005). 
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3. Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat dynamiku telomer v živých 

buněčných liniích, využívajících různé mechanismy prodlužování telomer, analyzovat 

dynamiku telomer v průběhu buněčného cyklu a následně tyto výsledky srovnat a 

vyhodnotit. Zkoumána byla rakovinná buněčná linie HeLa, která k prodlužování telomer 

využívá telomerázu, rakovinná linie U-2 OS, která využívá ALT mechanismus, a zdravá 

linie IMR-90, která je obecně považována za linii bez mechanismu udržování délky 

telomer. Telomery živých buněk byly značené stabilní nebo přechodnou transfekcí 

vektorů obsahujících gen pro proteiny TRF1 nebo TRF2 fúzovaný s fluorescenčními 

proteiny GFP nebo EYFP. Analýza byla prováděna pomocí vysokorozlišovací 

fluorescenční mikroskopie živých buněk v čase a následně softwarově vyhodnocena  ve 

2D i 3D prostoru v programech Acquiarium a  ImageJ.  

Cíle diplomové práce lze stručně shrnout do těchto částí: 

1) Synchronizace buněčného cyklu metodou dvojitého tymidinového bloku 

2) Detailní analýza dynamiky telomer in vivo pomocí fluorescenční mikroskopie 

živých buněk v čase ve 2D i ve 3D prostoru, a to jak pro různé buněčné linie, tak 

pro různé fáze buněčného cyklu 

3) Srovnání a vyhodnocení získaných výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 25 

4. Materiál a metody 

4.1. Materiál 

4.1.1. Plazmidy  

Geny pro telomer-vazebné proteiny TRF1 a TRF2 byly naklonovány do 

expresních vektorů pS65T-C1 a pEYFP-N1 (Clontech, USA).  

První z plazmidů (GFP-hTRF1-pS65T-C1) nese gen pro telomer-vazebný protein 

TRF1 připojený na C´ konec zeleného fluorescenčního proteinu (green fluorescent 

protein, GFP). GFP je přirozený fluorescenční protein izolovaný z medúzy Aequorea 

victoria  (Shinomura et al., 1962). Gen kóduje 238 aminokyselinových zbytků dlouhý 

protein o molekulové váze 27 kDa. Protein se vyznačuje fluorescencí v zelené části 

spektra se dvěma excitačními maximy (hlavní pík 395 nm a vedlejší pík 475 nm) a 

emisním maximem při 509 nm. Plazmid GFP-hTRF1-pS65T-C1 nese variantu tohoto 

proteinu GFP-S65T, která se vyznačuje jedním excitačním maximem o vlnové délce 490 

nm. GFP je pro svou nízkou fototoxicitu v živých buňkách vhodný pro použití in vivo. 

Druhý plazmid (myc-TRF2-pEYFP-N1) nese gen pro fúzní protein tvořený TRF2 

připojený na N´ konec žlutého fluorescenčního proteinu (enhanced yellow fluorescent 

protein, EYFP). Gen pro EYFP byl vytvořen řízenou mutagenezí z genu pro GFP, kterou 

došlo k posunu vlnových délek excitačního maxima na 513 nm a emisního maxima na 

527 nm (Tsien, 1998). 

Expresi fúzních genů zajišťuje v obou plazmidech raný promotor cytomegaloviru. 

Geny jsou ukončeny polyadenylačním signálem viru SV40. Vektory nesou také počátek 

replikace SV40 pro propagaci v Escherichia coli, počátek replikace pUC19 pro propagaci 

v savčích buňkách a počátek replikace f1 pro přípravu ssDNA vektoru. 

Oba plazmidy nesou také gen pro aminoglykosid fosfotransferázu, který pod 

kontrolou raného promotoru SV40 poskytuje rezistenci ke geneticinu a neomycinu v 

savčích buňkách. V buňkách E.  coli poskytuje tentýž gen pod kontrolou bakteriálního 

promotoru Pamp rezistenci ke kanamycinu. Antibiotika kanamycin a geneticin 

v příslušných buňkách narušují funkce ribozomů a tak blokují proteosyntézu. 

Aminoglykosid fosfotransferáza je bakteriální enzym, který katalyzuje přeměnu 

kanamycinu a geneticinu na netoxické sloučeniny. 
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Oba použité plazmidy byly získány darem od prof. C. Countera z Duke University 

Medical Center (Durham, USA). 

4.1.2. Buněčné linie 

V této práci byly použity buněčné linie U-2 OS, He-La a IMR-90. Linie U-2 OS 

využívá k údržbě délky telomer ALT mechanismus, linie He-La využívá telomerázu a 

linie IMR-90 nemá  žádný mechanismus údržby délky telomer. Linii U-2 OS získala 

laboratoř darem od profesora Reddela z Children’s Medical Research Institute (Sydney, 

Austrálie), linie He-La a IMR-90 byly koupeny z buněčné banky American Type Culture 

Collection - LGC Standards.  

 

A) HeLa 

HeLa je buněčná linie odvozená v roce 1951 z buněk lidského adenokarcinomu. 

Buňky pocházejí z cervixu jedenatřicetileté ženy. Buňky mají epiteliální morfologii a 

adherují k podkladu. K produktům HeLa buněk patří keratin a lysofosfatidylcholin. 

Exprese p53 je nízká, exprese pRB normální, genom obsahuje sekvence lidského 

papilloma viru HPV-18. K prodlužování délky telomer využívají buňky telomerázu. 

 

B) U-2 OS 

U-2 OS je buněčná linie odvozená v roce 1964 z buněk lidského osteosarkomu. 

Buňky pocházejí z holenní kosti patnáctileté pacientky. Karyotyp je velmi heterogenní, 

hypertriploidní, nese velmi málo normálních chromozomů, avšak je charakterizován 

stabilními markery. Buňky jsou adherentní k podkladu a  produkují osteosarkomový 

růstový faktor. K prodlužování délky telomer využívají buňky ALT mechanismus. 

 

C) IMR-90 

IMR-90 je zdravá buněčná linie s omezeným proliferačním potenciálem. Byla 

založena roku 1975 z plicních fibroblastů. Buňky pocházejí z plic normálního 

šestnáctitýdenního plodu ženského pohlaví. Maximální počet zdvojení populací do 

dosažení senescence je 58. Obecně se má za to, že tato buněčná linie nevyužívá žádný 

mechanismus údržby délky telomer.  
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4.1.3. Roztoky a chemikálie   

 1x PBS: 140 mM NaCl, 3 mM KCl, 16 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4; pH 7,4 

 20x SSC (zásobní roztok): 3 M NaCl, 300 mM citrát sodný; pH 7,0 

 2x SSC, 0,1% Tween 20; pH 7,0 

 RNáza A: 0,1 mg/ml v 2x SSC 

 Trypsin / EDTA: 0,05% Trypsin a 0,02% EDTA v 1x PBS 

 Tymidin (100 mM roztok), 242 mg tymidinu v 10 ml destilované vody 

 

kultivační média 

 MEM médium: MEM Eagle (PAN, Německo): EBSS; L-glutamin, NaHCO3 1,5 

g/l , penicilin (100 U/ml), streptomycin (100 μg/ml), 10 % fetální hovězí sérum 

FBS 

 zamrazovací médium: 10% DMSO v FBS 

 LB médium: 10 g Tryptone (enzymaticky upravený kasein); 5 g kvasnicový 

extrakt; 10 g NaCl na 1000 ml H2O; pH 7,0 

 

antibiotika  

 kanamycin (zásobní roztok): 10 mg/ml v H2O 

 geneticin (G418) (zásobní roztok):  50 mg/ml 

 penicilin/streptomycin (zásobní roztok): 10000 U penicilin/10 mg/ml streptomycin 

 

QIAGEN EndoFree Plasmid Maxi Kit (QIAGEN, Německo): 

 pufr P1: 50 mM Tris-Cl, pH 8,0; 10 mM EDTA; RNáza A (100 μg/ml)  

 pufr P2: 200 mM NaOH, 1% SDS 

 pufr P3: 3,0 M acetát draselný, pH 5,5 

 pufr ER: složení je výrobním tajemstvím firmy QIAGEN 

 pufr QBT: 750 mM NaCl; 50 mM MOPS, pH 7,0; 15% izopropanol; 0,15 % 

Triton X-100 

 pufr QC: 1,0 M NaCl; 50 mM MOPS, pH 7,0; 15% izopropanol 

 pufr TE: 10 mM Tris-Cl, pH 8,0; 1 mM EDTA 

 

FuGENE 6 Transfection Reagent (Roche; Švýcarsko): transfekční lipidové 

činidlo 
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 4.2. Metody 

4.2.1. Kultivace eukaryotických buněk 

Buňky byly kultivovány v minimálním esenciálním médiu (MEM). MEM je jedno 

z nejpoužívanějších uměle vyrobených médií pro kultivaci buněčných linií. Svým 

složením a koncentrací aminokyselin napodobuje podmínky v savčím organismu. Pro 

účely této práce bylo MEM vyhovující i pro nižší obsah vitamínů než jiná běžně 

používaná média, protože vitamíny zvyšují autofluorescenci buňky a tím znesnadňují 

hodnocení fluorescenčních signálů. Do MEM bylo přidáno 10 % bovinního fetálního séra 

(FBS) a pro kultivaci buněk i antibiotika (směs streptomycinu a penicilinu do konečné 

koncentrace 100 mg/ml streptomycinu a 100 U/ml penicilinu).   

Kultivace probíhala v termostatu při teplotě 37 °C v atmosféře s 5% obsahem CO2 

v plastových kultivačních lahvičkách o objemu 50 ml. Médium se měnilo po 3 až 4 dnech 

kultivace.  

4.2.2. Pasážování buněk 

Během práce s buněčnými liniemi je nutné tyto linie pasážovat – pokud linie příliš 

narostou, je třeba je naředit v čerstvém médiu a rozsadit do nových lahviček. Protože 

všechny typy použitých buněčných linií adherují k podkladu, je nutné je v průběhu 

pasážování uvolnit trypsinizací. Pasážování buněk se provádí takto: odsajeme staré 

kultivační médium a promyjeme buňky 2 ml 1x PBS. Do lahvičky přidáme 0,8 ml směsi 

trypsin/EDTA  a buňky inkubujeme po 3 minuty v termostatu při 37 °C.  Úplné oddělení 

buněk ze dna kultivační lahvičky kontrolujeme v optickém mikroskopu, trypsinizované 

buňky jsou kulaté a plavou v médiu. K neutralizaci trypsinu přidáme čerstvé MEM a 10 

% FBS, buněčnou suspenzi odsajeme a rozdělíme ji do nových kultivačních lahviček. 

Médium v lahvičkách doplníme do celkového objemu 5 ml, přidáme potřebná antibiotika 

a lahvičky dáme do termostatu. 

 4.2.3. Zamrazování buněk 

Pokud buněčnou kulturu potřebujeme zamrazit pro pozdější použití, použijeme 

následují postup: Odsajeme staré kultivační médium, buňky promyjeme 2 ml 1x PBS a 

uvolníme z podkladu přídavkem 0,8 ml směsi trypsin/EDTA a následnou inkubací 
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v termostatu při 37 °C  po 3 minuty. Po uvolnění buněk neutralizujeme trypsin přidáním 5 

ml MEM s 10 % FBS. Médium s buňkami 5 minut centrifugujeme  na 180 g  při  

pokojové teplotě. Supernatant odsajeme a k peletu přidáme 1 ml zamrazovacího média. 

Směs přeneseme do zamrazovací zkumavky, kterou neprodleně uložíme do mrazícího 

boxu (-80 °C). 

4.2.4. Rozmrazování buněk 

Rozmrazovaní buněčných linií provádíme rychle, omýváním zamrazovacíxh 

zkumavek pod teplou tekoucí vodou. Zkumavky omyjeme  70% etanolem a rozmrazenou 

kulturu přeneseme do 5 ml MEM bez přídavku FBS. Buněčnou suspenzi centrifugujeme 5 

minut na 180 g  při pokojové teplotě, abychom odstranili DMSO. Supernatant odsajeme a 

pelet opatrně resuspendujeme v 5 ml MEM s 10 % FBS. Buněčnou suspenzi přeneseme 

do kultivační lahvičky, přidáme potřebná antibiotika a dáme do termostatu. 

4.2.5. Izolace plazmidové DNA z bakterií 

Pro izolaci plazmidové DNA byly použity zamrazené kmeny DH5α E. coli, které 

nesly naklonované plazmidy. Bakterie je nejprve třeba rozmrazit, přenést do 10 ml LB 

média s kanamycinem a inkubovat několik hodin za stálého třepání při 37 °C. Potom 200 

l bakteriální kultury vysejeme na agar a necháme růst při 37 °C do druhého dne. Izolaci 

plazmidové DNA provedeme sadou EndoFree Plasmid Maxi Kit (QIAGEN, Německo). 

Vlastní postup izolace: vybereme jednu kolonii z agarové plotny a naočkujeme ji 

do 10 ml LB média s kanamycinem (30 g/ml). Kultivujeme ji za stálého třepání při 37 

°C přibližně 8 hodin. Potom 100 až 200 l suspenze buněk přeneseme do 100 ml LB 

média s kanamycinem (30 g/ml) a za stálého třepání kultivujeme při 37 °C 12 až 16 

hodin. 

Bakteriální kulturu centrifugujeme 15 minut při 6000 g a 4 °C. Odsajeme 

supernatant a pelet resuspendujeme v 10 ml pufru P1 s přídavkem RNázy A. Přidáme 10 

ml pufru P2, promícháme opatrným několikanásobným převrácením zkumavky 

a necháme inkubovat 5 minut při pokojové teplotě. Poté přidáme 10 ml vychlazeného 

pufru P3 a opět velmi opatrně promícháme až se vytvoří bílá sraženina proteinů, 

chromozomové DNA a zbytků buněk. Lyzát bakterií napipetujeme do zásobníku filtrační 

stříkačky QIAfilter Cartridge a necháme inkubovat 10 minut při pokojové teplotě. Poté 
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odstraníme uzávěr z trysky QIAfilter Cartridge, vložíme do stříkačky píst a lehkým 

tlakem lyzát přefiltrujeme. K přefiltrovanému lyzátu přidáme 2,5 ml ER pufru, 

promícháme a necháme inkubovat 30 minut na ledu. Mezitím je potřeba ekvilibrovat 

kolonku QIAGEN-tip 500 10 ml pufru QBT a nechat pufr kolonkou volně protéct. Na 

ekvilibrovanou  kolonku QIAGEN-tip naneseme přefiltrovaný lyzát a necháme ho volně 

protéct, plazmidová DNA se naváže na kolonku. Kolonku dvakrát promyjeme 30 ml pufru 

QC. Plazmidovou DNA uvolníme  15 ml pufru QN do zkumavky o obsahu 30 ml. DNA 

vysrážíme přídavkem 10,5 ml izopropanolu. Směs centrifugujeme 10 min při 15000xg a 4 

°C, odstraníme supernatant. Pelet resuspendujeme v 70 % ethanolu a opět centrifugujeme 

10 min při 15000 g a 4 °C. Odstraníme supernatant, pelet necháme vysušit a poté ho 

resuspendujeme v pufru TE . 

Koncentraci plazmidové DNA stanovíme spektrofotometrickým měřením 

absorbance při vlnové délce 260 nm. Výsledná koncentrace plazmidu nesoucího gen pro 

TRF1 byla 370 g/ ml a koncentrace plazmidu nesoucího gen pro TRF2  byla 840 g/ ml. 

4.2.6. Transfekce buněčných linií plazmidovou DNA 

Pro transfekci zkoumaných buněčných linií bylo použito transfekční činidlo 

FuGENE 6 Transfection Reagent (Roche, Švýcarsko). Před vlastní transfekcí je zapotřebí 

vyměnit kultivační médium za médium bez přídavku antibiotik. 

Tranfekci i následné snímání provádíme v inkubační komůrce LabTek
TM

 se dvěma 

jamkami. Jedna jamka má povrch 9,4 cm
2 

a objem 2 ml. Do každé jamky přidáváme 1 ml 

buněčné suspenze. Dno komůrky tvoří v postatě mikroskopické krycí sklíčko a proto lze 

komůrku použít pro pozorování živých buněk na invertovaných mikroskopech. 

Postup transfekce: smícháme 100 l MEM média bez FBS s transfekčním 

činidlem FuGENE 6. Množství transfekčního činidla odvodíme od objemu buněčné 

kultury (1 ml), dle pokynů výrobce, tj. 3 l transfekčního činidla FuGENE na 1 ml 

buněčné kultury. Přidáme přesné množství plazmidové DNA, tj. 1 g DNA na 1 ml 

buněčné kultury, směs opatrně promícháme a inkubujeme 15 minut při pokojové teplotě. 

Směs plazmidové DNA a transfekčního činidla přidáme k buněčné kultuře pěstované 

v MEM médiu s 10 % FBS. Pokud chceme přechodné transfektanty, kultivujeme buňky 

jeden den a následně je můžeme snímat. Pokud chceme stabilní tranfektanty, musíme 

provést selekci transfektantů v kultivačním médiu s přídavkem 600 l/ml geneticinu. Po 
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dobu 10 - 14 dní pravidelně vyměňujeme médium s geneticinem každé 3 až 4 dny, dokud 

z kutury nevymizí buňky, které nebyly úspěšně transfekovány. 

4.2.7. Synchronizace buněk  

Synchronizace buněk se prováděla metodou „dvojitý tymidinový blok“. Cílem 

metody je synchronizovat buněčný cyklus zkoumané kultury. K buněčné linii se 

opakovaně přidává tymidin, jehož  nadbytek inhibuje DNA polymerázu. Po skončení 

synchronizace jsou buňky v G1/S fázi (obr. 12). Přesnost synchronizace s následujícím 

buněčným cyklem klesá. 

 

 

Obr.12: Mechanismus dvojitého tymidinového bloku. Obrázek ukazuje pět rozdílných fází 
buněčného cyklu: fázi G0, ve které jsou klidové nebo utišené buňky; fázi G1, ve které 
buňky syntetizují RNA a proteiny potřebné pro S fázi; fázi S, ve které buňky replikují DNA; 
fázi G2, ve které buňky syntetizují RNA a proteiny potřebné pro mitózu; fázi M, ve které 
dochází k mitóze. A) Na konci prvního působení tymidinu se buňky zastaví v G1/S fázi a 
v S fázi, protože je inhibována syntéza DNA. Po následujících 12-16 hodinách bez tymidinu 
buňky zastavené v G1/S a časné S fázi pokračují do G2/M fáze a buňky zastavené 
v pozdní S fázi pokračují do G1 fáze. B) Po druhém přidání tymidinu pokračují buňky 
z G2/M fáze do G1 fáze a nakonec jsou zastaveny v G1/S fázi. Buňky z fáze G1 jsou také 
zastaveny  v G1/S fázi. Čárkovaná šipka představuje postup buněk, které byly na konci 
prvního přidání tymidinu ve fázi G1/S a časné S.  Plná šipka představuje postup buněk, 
které byly na konci prvního přidání tymidinu v pozdní S fázi. R je bod restrikce. (převzato 
z Harper, 2004) 

Hodiny po dokončení synchronizace 
metodou „dvojitý tymidinový blok“ 

Fáze buněčného cyklu 

0 G1/S 

4 střední S 

8 G2 

10 M 

Tab. 1: Předpokládaná doba , kdy jsou buňky v daných fázích buněčného cyklu po 
ukončení synchronizace metodou dvojitý tymidinový blok, tj. po odsranění tymidinu 
z média. 
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Vlastní postup je tento:  buněčnou kulturu rozmrazíme, necháme ji růst, podle 

potřeby pasážujeme a přidáváme antibiotika. Buněčnou suspenzi rozpipetujeme po 200 µl 

do jamek inkubační komůrky LabTek
TM

 a doplníme MEM s 10 % FBS na celkový objem 

1 ml. Počkáme, až buněčná linie přisedne k podkladu a začne růst. V čase 0 přidáme do 

komůrky 21 µl zásobního roztoku 100 mM tymidinu. Po 18 hodinách inkubace 

v termostatu odsajeme staré médium, promyjeme buňky 1xPBS, přidáme 1 ml čerstvého 

média a antibiotika. Po 9 hodinách inkubace v termostatu do jamky LabTek
TM 

znovu 

přidáme 21 µl zásobního roztoku 100 mM tymidinu. Po 18 hodinách inkubace 

v termostatu by měly být buňky synchronizované v G1/S fázi buněčného cyklu. Odsajeme 

staré médium, promyjeme 1xPBS, přidáme 1 ml čerstvého média a antibiotika a můžeme 

zahájit snímání. 

4.2.8. Fixace buněk pro průtokovou cytometrii 

Souběžně se synchronizací buněk pro snímání byly synchronizovány buňky pro 

pozdější kontrolu fáze buněčného cyklu na průtokovém cytometru. Z této kontroly se 

buňky odebíraly a fixovaly v čase 0 a dále po 4, 8  a 10 hodinách. To odpovídá 

předpokládaným časům, ve kterých jsou buňky ve fázi G1/S, midS, G2 a M. Na 

průtokovém cytometru byla vždy změřena i asynchronní kontrola – tj. buněčná linie, která 

rostla bez přidání tymidinu. Podle těchto naměřených kontrolních dat úspěšnoati 

synchronizace lze modifikovat časy odběru jednotlivých fází a metodiku tak pro konkrétní 

typ buněk optimalizovat. 

Vlastní postup odběru a fixace buněk je následující: buňky necháme růst ve 

dvanácti-jamkových destičkách, ve kterých je objem jedné jamky shodný s objemem 

jedné jamky inkubační komůrky LabTek
TM

 (buňky rostou v 1 ml média). Pro každou fázi 

a pro asynchronní kontrolu sklízíme buňky ze tří jamek. V příslušném čase je třeba 

z těchto tří jamek odsát médium, buňky promýt 1x PBS a uvolnit je z podkladu 

trypsinizací. Vzhledem k velikosti jamky stačí přidat 0,2 ml trypsin/EDTA na jamku a 

nechat buňky po 3 minuty v termostatu. Poté trypsin neutralizujeme přídavkem 2 ml 

MEM s 10 % FBS. Buněčnou suspenzi odsátou vždy ze tří jamek (asi 6 ml) 

centrifugujeme 5 minut na 180 g  při  25 °C. Supernatant odsajeme a pelet 

resuspendujeme v 5 ml vychlazeného 1xPBS. Buněčnou suspenzi centrifugujeme 5 minut 

na 180 g  při  25 °C a celý postup (odsátí supernantantu, rozpuštění peletu v 5 ml 
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vychlazeného 1xPBS, centrifugace) ještě jednou opakujeme. Nakonec odsajeme 

supernatant a buňky opatrně resuspendujeme ve vychlazeném 70% etanolu. Množství 

etanolu použijeme dle úvahy, podle množství sklizených buněk, od 0,5 do 2 ml. 

Uchováváme při teplotě  4 °C. 

Princip průtokové cytometrie spočívá v měření fluorescence jednotlivých buněk 

v buněčné populaci, ve které míra fluorescence odpovídá množství DNA. Koncentrovaná 

suspenze buněk se opatří fluorescenční značkou, která se specificky váže na cílovou 

molekulu DNA. Zde bylo pro označení DNA použito fluorescenční barvivo propidium 

jodid. Excitovaná flurescenční značka emituje záření, které se pro každou buňku detekuje 

zvlášť. Získaná data jsou počítačově zpracována. 

Průtokový cytometr analyzuje fázi buněčného cyklu na základě obsahu DNA. 

Protože ve fázi S dochází k replikaci DNA, je v G2 a M fázi obsah DNA dvakrát vyšší 

než ve fázi G1. Pokud je obsah DNA vyšší než ve fázi G1 a nižší než ve fázi G2 a M, 

jedná se o buňky ve fázi S. Tato metoda nerozliší fáze G2 a M.  

Měření na průtokovém cytometru BD FACSCalibur system laskavě prováděla 

Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D na Biofyzikálním ústavu AV ČR.  

4.2.9. Fluorescenční mikroskopie živých buněk 

K udržení životaschopnosti buněk během experimentu a k dosažení objektivních a 

interpretovatelných výsledků při mikroskopickém pozorování živých buněk je zapotřebí 

udržovat buňky v podmínkách podobných jejich přirozenému prostředí. K těmto účelům 

slouží speciální mikroskopické vybavení. 

Metabolické procesy jsou silně závislé na teplotě. V případě savčích buněk je 

teplota, při níž je experiment prováděn, 36,5 až 37 °C. Pro dosažení stabilních teplotních 

podmínek je nezbytné použít vyhřívaný adaptér do stolku mikroskopu. Ten může být ještě 

doplněn vyhřívaným objektivem. Stabilní teplota se dá nejlépe udržet, pokud je celý 

systém izolován od okolí v inkubátoru, do kterého může být popřípadě ještě vháněn teplý 

vzduch. Zamezí se tak nežádoucí kondenzaci vodních par na povrchu inkubační komůrky 

(Swedlow a Platani, 2002; Carl Zeiss Light Microscopy, 2002). 

V savčím organizmu je udržována dynamická rovnováha mezi koncentrací CO2 a 

HCO3
-
. Hodnota pH je stabilně udržována okolo 7,3 až 7,4. In vitro nahrazuje tento 
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systém určitá koncentrace NaHCO3 v kultivačním médiu a přiměřený obsah CO2 ve 

vzduchu. Koncentrace CO2 v inkubačním prostředí buněčné kultury je obvykle 5 %. Této 

koncentrace bylo v našich mikroskopických experimentech dosaženo vháněním vzduchu 

a 5% obsahem CO2 do inkubační komůrky umístěné na stolku mikroskopu (Swedlow a 

Platani, 2002; Carl Zeiss Light Microscopy, 2002). 

Se vzrůstající teplotou roste schopnost vzduchu absorbovat vodu. Kultivační 

misky pro buněčné kultury obvykle umožňují výměnu vzduchu s okolním prostředím. Při 

37 °C je z kultivačního média extrahováno větší množství vody, což může způsobit 

kritický vzrůst koncentrace iontů. U dlouhodobějších experimentů je proto nutné v 

prostředí kultivační komůrky průběžně zvyšovat relativní vlhkost vzduchu (Swedlow a 

Platani, 2002; Carl Zeiss Light Microscopy, 2002), v našem připadě jsme do kultivační 

komůrky vháněli směs vzduchu  s 5% obsahem CO2  přes nádobku s destilovanou vodou.  

Zde používaná inkubační komůrka, která splňovala všechny požadavky 

(vyhřívání, vhánění CO2  přes nádobku s destilovanou vodou) je od firmy PeCon GmbH. 

4.2.10. Snímání dat 

Obrazová data byla snímána systémem vysokorozlišovací cytometrie 

(High-resolution cytometry, HRCM), vyvinutém v Centru analýzy biomedicínského 

obrazu (CABO;  Kozubek et al., 1999, 2001, 2004). Technika HRCM umožňuje 

analyzovat velká množství buněk s vysokou přesností. HRCM se skládá z počítačově 

řízeného fluorescenčního mikroskopu, počítačově řízené CCD kamery a speciálního 

softwaru. 

Základem HRCM je inverzní fluorescenční mikroskop Axiovert 200M (Carl 

Zeiss) a digitální CCD kamera iXon 887 BI s rozlišením 512 x 512 pixelů (Andor). Ke 

snímání byl použit imerzní alfa plan-fluor objektiv 100x/1.45, který je vybavený 

vyhřívacím kroužkem s nastavitelnou teplotou umožňující mikroskopování živých buněk. 

Mikroskop obsahuje motorizovaný stolek Maerzhauser Scan IM 120 x 100, který 

zajišťuje posun objektu v rovině xy. Jemný posun v ose z zajišťuje interní krokový 

motorek. Zdrojem excitačního světla pro konvenční režim je rtuťová výbojka HBO 

100W. Výbavou mikroskopu je motorizované kolo s excitačními a emisními filtry Sutter 

Lambda. Pro režim konfokálního snímání je používána konfokální systémová jednotka 

představovaná snímacím zařízením CSU-10 (Yokogawa) a dichroickým zrcátkem 
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(Chroma). Zdrojem světla pro konfokální režim je kombinovaný laser LC-401A s 

jednotkou pro čtyři vlnové délky: 405, 488, 561 a 660 nm (Andor). 

 Data byla zaznamenávána na pevný disk řídícího počítače pomocí aplikace 

Acquiarium vyvinuté v Centru analýzy biomedicínského obrazu 

(http://cbia.fi.muni.cz/projects/acquiarium-version-1.0.html/). Software umožňuje 

automatické zaostřování, automatické snímání 2D a 3D obrazů a automatickou analýzu 

získaných dat. Rovněž zaznamenává pozice jednotlivých obrazů na mikroskopickém 

sklíčku, takže je možné se k uložené pozici kdykoliv vracet.  

 Vybrané buňky byly snímány v jednotlivých fázích buněčného cyklu. Ve 2D 

režimu byly buňky snímány s časovým rozlišením 0,5 sekund po dobu dvou minut a 

ve 3D režimu s časovým rozlišením 2 minuty po dobu jedné hodiny pro každou fázi. 

V 3D režimu bylo snímáno 30 řezů po 300 nm. Tloušťku řezu bylo potřeba postupně 

zvyšovat až na 400 či 500 nm, protože buňky s postupujícím buněčným cyklem nabývají 

na objemu. 

4.2.11. Analýza dat  

Dekonvoluce obrazových dat 

Pokud bylo potřeba, byla obrazová data dekonvolována ke zvýšení jejich kvality 

pomocí výpočetní dekonvoluční metody v programu ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

Dekonvoluce obrazových dat byla provedena s použitím modulů Diffraction PSF 3D a 

Iterative Deconvolve 3D (http://www.optinav.com/imagej.html; Dougherty, 2005).  

Modul Diffraction PSF 3D byl použit ke generování teoretických rozptylových 

funkcí (PSF) pro zelenou a žlutou fluorescenci používaných fluorescenčních proteinů. 

Samotný proces dekonvoluce obrazových dat probíhá v modulu Iteractive Deconvolve 3D 

nezávisle pro každou barevnou složku RGB obrazu s použitím připravené odpovídající 

PSF. 

Korekce pohybů jader v čase ve 2D 

Pro kompenzaci globálního pohybu jádra ve 2D jsme použili registraci 

nasnímaných obrazů v programu ImageJ s použitím modulu StackReg 

http://cbia.fi.muni.cz/projects/acquiarium-version-1.0.html/
http://rsb.info.nih.gov/ij/
http://www.optinav.com/imagej.html
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(http://bigwww.epfl.ch/thevenaz/stackreg/; Thévenaz et al., 1998). Prováděla se korekce 

na translaci a rotaci jádra.  

Korekce pohybů jader v čase ve 3D 

Pro kompenzaci globálního pohybu jádra ve 2D jsme použili registrace 

nasnímaných obrazů v programu Acquiarium  s využitím modulu Fast Point-Based 3D 

Alignment (registrace založená na význačných bodech) 

(http://cbia.fi.muni.cz/projects/fast-point-based-3d-alignment-of-live-cells.html/, Matula 

et al., 2006). Využívá se také Gaussova filtru a optimalizace pomocí EMAX algoritmu 

pro výběr objemů a intenzity objektů.  

Vzhledem k tomu, že jednotlivé časové okamžiky sekvence obrazů byly ve 3D, 

bylo nutno kromě 2D korekce na posun a otočení jader v osách xy, také uvažovat o 

podobných pohybech v ose z, tedy globální pohyb celého objemu. Navíc mikroskopický 

stolek není v ose z tak stabilní jak v osách xy a pozice v ose z se může časem měnit. Proto 

jsme využili tohoto programu, který dokáže automatickou registraci celé sekvence 3D 

obrazů přes celý objem a nejen přes jednotlivé řezy. Jako referenční 3D obrazy  byl použit 

první časový okamžik snímání, podle něj byly korigovány všechny časové okamžiky na 

posun i otočení přes celý objem. 

Analýza dynamiky jednotlivých telomer v čase ve 2D i 3D 

Pro přesné sledování dynamiky jednotlivých telomer ve 2D i ve 3D v čase byl po 

výše zmíněných korekcích použit modul View5D od R. Heintzmanna 

(http://www.nanoimaging.de/View5D/). Tento modul umožňuje zobrazovat tři prostorové 

rozměry, čas a barevné kanály, a provádět na nich různé analýzy. Modul data zobrazuje 

ve 2D nebo 3D a umožňuje automatický posun v dalších rozměrech během analýzy. 

Modul zaznamenává souřadnice a vypočítá uraženou dráhu, rychlost sledovaných 

objektů a směrovost pohybu, umožňuje také různé vizualizace sledovaných objektů 

včetně zobrazení trajektorií, které objekty urazily. Získané údaje byly převedeny do 

statistického programu SigmaPlot (Systat Software) a v něm byly dále zpracovávány.  

 

http://bigwww.epfl.ch/thevenaz/stackreg/
http://cbia.fi.muni.cz/projects/fast-point-based-3d-alignment-of-live-cells.html/
http://www.nanoimaging.de/View5D/
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5. Výsledky 

5.1. Synchronizace buněk 

Za účelem sledování případných rozdílů dynamiky telomer v různých fázích 

buněčného cyklu se u zkoumaných buněčných linií provedla synchronizace buněčného 

cyklu metodou dvojitého tymidinového bloku. 

Následující grafy (1-15) ukazují výsledky synchronizací buněčných linií HeLa,   

U-2 OS a IMR-90 a příslušné asynchronní kontroly. Na ose x je uvedena míra 

fluorescence, která odpovídá množstvi DNA v buňce, a na ose y je uveden počet buněk. 

Plocha pod křivkami zvýrazněná barvami odpovídá celkovému množství buněk v dané 

fázi buněčného cyklu. V tabulkách 2, 3 a 4 jsou uvedeny číselné výsledky množstvi 

buněk  nachazejicich se v příslušné fázi buněčného cyklu v procentech, postupně u všech 

tří typů buněk. 

Zatímco buněčné linie HeLa a U-2 OS se dařilo synchronizovat bez potíží, 

synchronizace zdravé buněčné linie IMR-90 s delším buněčným cyklem se příliš nedařila, 

ani přes mnohá opakování. Protokol synchronizace buněčného cyklu pro tuto buněčnou 

linii je třeba do budoucna optimalizovat.  

5.2. Snímání fast 2D 

Vybrané buňky byly snímány v jednotlivých fázích buněčného cyklu. Ve 2D 

režimu byly buňky snímány s časovým rozlišením 0,5 sekund po dobu dvou minut. 

Rychlosti telomer jsou srovnány mezi jednotlivými buněčnými liniemi (grafy 16, 17) a 

dále vztaženy k fázi G1 (grafy 18, 19). Telomery HeLa buněk se podle tohoto měření 

jevily dvakrát rychlejší než telomery ostatních buněčných linií. V G2 fázi buněčného 

cyklu je medián rychlosti telomer HeLa buněk překvapivě nízký. To je pravděpodobně 

způsoběno tím, že velmi rychlých telomer nebylo mnoho. Směrovost (pravděpodobnost, 

že telomera směřuje určitým směrem), je u všech telomer velmi nízká. Počty 

analyzovaných telomer udává tabulka 5, číselné hodnoty rychlostí telomer pro jednotlivé 

linie a pro jednotlivé fáze buněčného cyklu udávají tabulky 6, 7 a 8.  
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předpokládaná fáze 
buněčného cyklu 

HeLa 

podíl buněk v dané 
fázi (%) 

G1 S G2/M 

asynchronní kontrola 70,85 20,47 8,68 

G1 99,63 0,37 0,00 

S 16,03 82,97 1,01 

G2 13,55 19,81 66,64 

M 47,18 8,42 44,40 

Tab. 2: Výsledek synchronizace HeLa buněk 
metodou dvojitého tymidinového bloku 

 
Graf 1: asynchronní kontrola 

 

Graf 2: fáze G1 

 

Graf  3: fáze S 

 
 

Graf 4: fáze G2 

 
 

Graf 5: fáze M  
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předpokládaná fáze 
buněčného cyklu 

U-2 OS 

podíl buněk v dané fázi 
(%) 

G1 S G2/M 

asynchronní kontrola 27,13 53,93 18,94 

G1 52,16 40,65 7,19 

S 15,57 56,08 28,35 

G2 13,63 28,23 58,16 

M 5,53 32,43 62,04 

Tab. 3: Výsledek synchonizace U-2 OS buněk 
metodou dvojitého tymidinového bloku 
 

Graf 6: asynchronní kontrola  

 

Graf 7: fáze G1 

 

Graf 8: fáze S 

 

Graf 9: fáze G2 

 

Graf 10: fáze M 
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předpokládaná fáze 
buněčného cyklu 

IMR-90 

podíl buněk v dané 
fázi (%) 

G1 S G2/M 

asynchronní 
kontrola 

74,01 15,24 10,75 

G1 45,66 54,36 0,00 

S 32,11 49,03 18,86 

G2 27,81 34,20 37,99 

M 46,08 16,68 37,23 

Tab. 4: Výsledek synchonizace IMR-90 buněk 
metodou dvojitého tymidinového bloku 
 

Graf 11: asynchronní kontrola  

 

Graf 12: fáze G1 

 

Graf 13: fáze S  

 

Graf 14: fáze G2  

 

 Graf 15: fáze M  
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fáze buněčného 
cyklu 

IMR-90 HeLa U-2 OS 

G1 15 22 20 

S 19 16 20 

G2 6 19 20 

M 13 15 20 

Tab. 5: Počet analyzovaných telomer metodou fast 2D pro jednotlivé buněčné linie a 
všechny fáze buněčneho cyklu. 

 

Graf 16: Průměrné rychlosti telomer a jejich relativní odchylky v jednotlivých fázích 
buněčného cyklu u všech typů buněk, naměřené metodou fast 2D; počítáno ze všech 
analyzovaných telomer v daném buněčném cyklu (viz tab. 5). Rychlosti telomer buněčné 
linie HeLa zde vychází dvakrát rychlejší než rychlosti telomer U-2 OS  a IMR-90. 

 

Graf 17: Medián rychlostí telomer v jednotlivých fázích buněčného cyklu u všech typů 
buněk, naměřený metodou fast 2D; počítáno ze všech analyzovaných telomer v daném 
buněčném cyklu (viz tab. 5). I zde vycházejí rychlosti telomer HeLa buněk rychlejší než 
telomery buněk U-2 OS a IMR-90. Zvláštní je pokles rychlosti telomer HeLa buněk v G2 fázi 
buněčného cyklu. Obecně je medián méně ovlivněn extrémně odlehlými hodnotami než 
průměr.  
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Následující dva grafy ukazují relativní rychlost telomer v průběhu buněčného 

cyklu vztaženou na rychlost telomer v G1 fázi.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

G1 S G2 M

Fáze buněčného cyklu

R
e
la

ti
v
n

í 
p

rů
m

ě
r 

ry
c
h

lo
s
ti

 t
e
lo

m
e
r 

v
ů

č
i 

G
1
 (

%
) IMR90

HeLa

U-2 OS

 

 Graf 18: Relativní průměr rychlostí telomer a jejich relativní odchylky v jednotlivých fázích 
buněčného cyklu u všech typů buněk, naměřeno metodou fast 2D; vztaženo ke G1 fázi, 
počítáno ze všech analyzovaných telomer v daném buněčném cyklu viz tab. 5). Vzhledem 
k relativním odchylkám lze telomery v průběhu buněčného cyklu považovat za pořád stejně 
rychlé. 
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Graf 19: Relativní medián rychlostí telomer v jednotlivých fázích buněčného cyklu u všech 
typů buněk, naměřeno metodou fast 2D; vztaženo ke G1 fázi, počítáno ze všech 
analyzovaných telomer v daném buněčném cyklu (viz tab. 5). Graf ukazuje mírné zrychlení 
telomer HeLa buněk ve fázi S a jejich zpomalení ve fázi G2. Telomery buněk IMR-90 se 
v průběhu fází S a G2 zrychlují a ve fázi M opět zpomalujjí. Telomery buněk U-2 OS jsou 
po celou dobu buněčného cyklu přibližně stejně rychlé. 
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IMR-90  

průměrná 

rychlost 

[µm/s] 

medián 

rychlostí 

[µm/s] 

průměrná 

směrovost 

[rel. jed.] 

medián 

směrovostí 

[rel. jed.] 

G1 0,13 ± 0,02 0,10 0,020 ± 0,004 0,017 

S 0,14 ± 0,02 0,12 0,029 ± 0,007 0,016 

G2 0,15 ± 0,02 0,16 0,014 ± 0,005 0,010 

M 0,13 ± 0,02 0,11 0,023 ± 0,004 0,022 

Tab. 6: Průměrná rychlost a medián rychlostí telomer, průměrná směrovost a medián 
směrovosti telomer pro buňky IMR-90, výsledky snímání fast 2D. 

HeLa  

průměrná 

rychlost 

[µm/s] 

medián 

rychlostí 

[µm/s] 

průměrná 

směrovost 

[rel. jed.] 

medián 

směrovostí 

[rel. jed.] 

G1 0,26 ± 0,03 0,23 0,015 ± 0,002 0,013 

S 0,31 ± 0,03 0,32 0,008 ± 0,001 0,008 

G2 0,23 ± 0,03 0,15 0,010 ± 0,001 0,009 

M 0,29 ± 0,02 0,26 0,009 ± 0,001 0,009 

Tab. 7: Průměrná rychlost a medián rychlostí telomer, průměrná směrovost a medián 
směrovosti telomer pro buňky HeLa, výsledky snímání fast 2D. 

U-2 OS  

průměrná 

rychlost 

[µm/s] 

medián 

rychlostí 

[µm/s] 

průměrná 

směrovost 

[rel. jed.] 

medián 

směrovostí 

[rel. jed.] 

G1 0,13 ± 0,01 0,12 0,018 ± 0,002 0,016 

S 0,14 ± 0,02 0,12 0,015 ± 0,002 0,014 

G2 0,14 ± 0,02 0,13 0,014 ± 0,002 0,010 

M 0,15 ± 0,02 0,11 0,012 ± 0,002 0,009 

Tab. 8: Průměrná rychlost a medián rychlostí telomer, průměrná směrovost a medián 
směrovosti telomer pro buňky U-2 OS, výsledky snímání fast 2D. 
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5.3. Snímání 3D  

Vybrané buňky byly snímány v jednotlivých fázích buněčného cyklu. Ve 3D 

režimu byly buňky snímány s časovým rozlišením 2 minuty po dobu jedné hodiny pro 

každou fázi. Pro každou buňku bylo snímáno 30 řezů po 300 nm. Tloušťku řezu bylo 

potřeba postupně zvyšovat až na 400 či 500 nm, protože buňky s postupujícím buněčným 

cyklem nabývaly na objemu. Rychlosti telomer jsou srovnány mezi jednotlivými 

buněčnými liniemi (grafy 20, 21) a dále vztaženy k fázi G1 (grafy 22, 23). Jako trochu 

pomalejší se podle tohoto měření jevily telomery HeLa buněk. Byly také vyhodnocovány 

podíly rychlostí telomer v osách XY na celkové rychlosti v osách Z. Výsledky tohoto 

měření pro buňky IMR-90 ukazují grafy 24, 25, pro buňky U-2 OS grafy 26, 27 a pro 

buňky HeLa grafy 28, 29. Rozdíly v rychlosti telomer během buněčného cyklu jsou 

popsány u patřičných grafů (22 a 23), ale jsou minimálni a hlavně vzhledem ke skutečně 

předpokládané rychlosti telomer, která je mnohem vyšší než zde naměřená, nemají velkou 

vypovídací hodnotu. Počty analyzovaných telomer udává tabulka 9, číselné hodnoty 

rychlostí telomer pro jednotlivé linie a pro jednotlivé fáze buněčného cyklu udávají 

tabulky 10, 11 a 12.  

 

fáze buněčného 
cyklu 

IMR-90 HeLa U-2 OS 

G1 55 34 120 

S 30 36 118 

G2 40 20 118 

M 17 30 55 

Tab. 9: Počet analyzovaných telomer metodou 3D pro jednotlivé buněčné linie a všechny 
fáze buněčneho cyklu. 



  

 45 

 

Graf 20: Průměrné rychlosti telomer v jednotlivých fázích buněčného cyklu pro všechny 
buněčné linie, počítáno ze všech analyzovaných telomer v daném buněčném cyklu (viz tab. 
9). Výsledky snímání 3D. Z tohoto měření se zdají být telomery buněk U-2 OS nejrychlejší. 
Telomery HeLa buněk jsou zde nejpomalejší. 

 

Graf 21: Medián rychlostí telomer v jednotlivých fázích buněčného cyklu, počítáno ze všech 
analyzovaných telomer v daném buněčném cyklu pro všechny buněčné linie (viz tab. 9). 
Výsledky snímání 3D. Zde se rozdíly mezi rychlostí telomer jednotlivých buněčných linií 
stírají. Telomery HeLa buněk se zde stále jeví jako nejpomalejší. 
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Následující dva grafy ukazují relativní rychlost telomer v průběhu buněčného 

cyklu vztaženou na rychlost telomer v G1 fázi.  
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Graf 22: Relativní průměr rychlostí telomer v jednotlivých fázích buněčného cyklu pro 
všechny buněčné linie, vztaženo ke G1 fázi; počítáno ze všech analyzovaných telomer v 
daném buněčném cyklu (viz tab. 9). Výsledky snímání 3D. Telomery buněčných linií se 
vzhledem ke směrodatným odchylkám zdají být přibližně stále stejně rychlé. Výjimku tvoří 
telomery buněk IMR 90, které v S fázi mírně zrychlují. 
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Graf 23: Relativní medián rychlostí telomer v jednotlivých fázích buněčného cyklu pro 
všechny buněčné linie, vztaženo ke G1 fázi; počítáno ze všech analyzovaných telomer v 
daném buněčném cyklu (viz tab. 9). Výsledky snímání 3D. Z tohoto grafu se zdá, že se 
rychlost telomer jednotlivých buněčných linií v průběhu buněčného cyklu mírně mění. 
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Následujících grafy (24 až 29) ukazují podíl rychlosti telomer v osách XY na 

celkovém pohybu v osách XYZ. Ke každé buněčné lini jsou uvedeny dva grafy, první 

ukazuje rychlosti telomer v µm/s a druhý podíl rychlosti telomer v osách XY na celkovém 

pohybu v osách XYZ v procentech. 

 

Graf 24: Srovnáni průměrných mediánů rychlostí telomer v osách XYZ a v osách XY pro 
IMR-90 v jednotlivých fázích buněčného cyklu.  

 

Graf 25: Relativní podíl rychlosti telomer v osách XY na celkové rychlosti v osách XYZ 
v závislosti na fázi buněčného cyklu pro IMR-90. V M fázi je oproti G1 fázi mírný pokles 
podílu rychlosti v osách XY na celkové rychlosti v osách XYZ. To znamená, že se telomery 
pohybují více v ose Z. 
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Graf 26:  Srovnáni průměrných mediánů rychlostí telomer v osách XYZ a v osách XY pro 
U-2 OS v jednotlivých fázích buněčného cyklu. 

 

Graf 27: Relativní podíl rychlosti telomer v osách XY na celkové rychlosti v osách XYZ 
v závislosti na fázi buněčného cyklu pro U-2 OS. V G2 fázi je oproti G1 fázi mírný pokles 
podílu rychlosti v osách XY na celkové rychlosti v osách XYZ. To znamená, že se telomery  
v této fázi pohybují více v ose Z. 
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Graf 28: Srovnáni průměrných mediánů rychlostí telomer v osách XYZ a v osách XY pro 
HeLa v jednotlivých fázích buněčného cyklu. 

 

Graf 29: Relativní podíl rychlosti telomer v osách XY na celkové rychlosti v osách XYZ 
v závislosti na fázi buněčného cyklu pro HeLa. V ostatních fázích buněčného cyklu je oproti 
G1 fázi mírný nárůst podílu rychlosti v osách XY na celkové rychlosti v osách XYZ, zejména 
v S fázi. To znamená, že se telomery pohybují méně v ose Z. Ve fázi S dosahuje pohyb 
v osách XY až 74% podílu z pohybu v osách XYZ. To znamená, že se telomery HeLa 
buněk ve fázi S nejvíce ze všech zkoumaných buněčných linií pohybují v osách XY a 
nejméně v ose Z. 
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IMR-90  

průměrná 

rychlost 

[µm/min] 

medián 

rychlostí 

[µm/min] 

průměrná 

směrovost 

[rel. jed.] 

medián 

směrovostí 

[rel. jed.] 

G1 0,119 ± 0,004 0,117 0,200 ± 0,015 0,180 

S 0,146 ± 0,007 0,141 0,184 ± 0,015 0,176 

G2 0,132 ± 0,004 0,134 0,242 ± 0,017 0,203 

M 0,136 ± 0,009 0,130 0,203 ± 0,022 0,183 

Tab. 10: Průměrná rychlost a medián rychlostí telomer, průměrná směrovost a medián 
směrovosti telomer pro buňky IMR-90, výsledky snímání 3D. 

HeLa  

průměrná 

rychlost 

[µm/min] 

medián 

rychlostí 

[µm/min] 

průměrná 

směrovost 

[rel. jed.] 

medián 

směrovostí 

[rel. jed.] 

G1 0,117 ± 0,002 0,116 0,136 ± 0,009 0,133 

S 0,125 ± 0,005 0,122 0,127 ± 0,006 0,114 

G2 0,129 ± 0,009 0,129 0,121 ± 0,005 0,115 

M 0,128 ± 0,008 0,123 0,113 ± 0,007 0,105 

Tab. 11: Průměrná rychlost a medián rychlostí telomer, průměrná směrovost a medián 
směrovosti telomer pro buňky HeLa, výsledky snímání 3D. 

Tab. 12: Průměrná rychlost a medián rychlostí telomer, průměrná směrovost a medián 
směrovosti telomer pro buňky U-2 OS, výsledky snímání 3D. 

 

 

U-2 OS  

průměrná 

rychlost 

[µm/min] 

medián 

rychlostí 

[µm/min] 

průměrná 

směrovost 

[rel. jed.] 

medián 

směrovostí 

[rel. jed.] 

G1 0,150 ± 0,003 0,144 0,175 ± 0,010 0,146 

S 0,137 ± 0,003 0,131 0,127 ± 0,006 0,114 

G2 0,146 ± 0,003 0,139 0,121 ± 0,005 0,115 

M 0,147 ± 0,004 0,140 0,113 ± 0,007 0,105 
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5.4. Snímání superfast 2D 

Buňky HeLa v G1 fázi buněčného cyklu jsme podrobili ještě snímání v režimu 

superfast 2D, tedy snímání v intervalu 0,1 sekundy po dobu 2 minut.  Průměrná rychlost 

telomer byla 1,4176 +/- 0.2414 µm/s, medián rychlosti telomer byl 1,525 µm/s. Kvůli 

tomu, že je pohyb telomer nahodilý (viz nízká směrovost), se rychlost telomer se 

zkracujícím se časovým intervalem snímání zvýšila. Rychlost telomer je ve skutečnosti 

pravděpodobně ještě vyšší. Protože jsou telomery vzhledem k dvouminutovému intervalu 

v režimu 3D velmi rychlé, tak se při tomto 3D snímání žádné rozdíly neprojeví. V režimu 

fast 2D už se mezi rychlostmi telomer objevují první rozdíly. Do budoucna by bylo dobré 

provést experiment snímání jednotlivých buněk různých buněčných linií v různých 

režimech (3D, fast 2D a superfast 2D) s různými časovými intervaly a pak pomocí limitní 

křivky předpovědět skutečnou maximální rychlost telomer jinak technicky třeba 

nedosažitelnou. Ukázkou, jak by taková predikce rychlosti telomer mohla vypadat, je graf 

30. Bohužel máme zatím příliš málo dat na to, abychom tuto předpověď mohli provést. 

 

Graf 30: Průměrná rychlost telomer HeLa buněk v osách XY v G1 fázi buněčného cyklu 
snímaných s různou periodou, tedy superfast 2D, fast 2D, i pomalu 3D. Body byla volně 
proložena křivka; osa x je v logaritmickém měřítku.  
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6. Diskuze 

Analýzu dynamiky telomer jsme prováděli na buněčných liniích U-2 OS, HeLa a 

IMR-90. Buněčná rakovinná linie U-2 OS využívá k udržování délky telomer ALT 

mechanismus a má průměrně nejdelší telomery (i když v délce jednotlivých telomer velmi 

heterogenní). Rakovinná linie HeLa využívá aktivitu telomerázy a má průměrně nejkratší 

telomery. Linie IMR-90 je obecně považována za linii, která je zdravá a nevyužívá žádný 

mechanismus údržby délky telomer. 

Naším cílem bylo zjistit, zda se rozdíly v mechanismu udržování délky telomer 

projeví v jejich rychlosti pohybu a zda a jak se bude rychlost telomer měnit v průběhu 

buněčného cyklu. Telomeráza prodlužuje telomery ve fázi S, homologní replikace je zase 

nejvíce aktivní v pozdní G2/M fázi, takže případné změny rychlosti jsme očekávali 

v těchto fázích telomer linie HeLa, respektive u buněk U-2 OS. U všech zkoumaných linií 

jsme očekávali také změny rychlosti a směrovosti v pozdní G2 a  M fázi. Při další analýze 

by bylo možné  vyhodnotit také změny topografie telomer během jednotlivých fází 

buněčného cyklu (Vermolen et al,. 2005; Chuang et al., 2004) 

Analýza na průtokovém cytometru ukazuje, že synchronizace buněk nebyla 

stoprocentně úspěšná. Výsledky z této analýzy nám proto ukazují, s jakou 

pravděpodobností vybereme pro analýzu buňku, která je skutečně v potřebné fázi 

buněčného cyklu. U buněčných linií HeLa a U-2 OS se synchronizace dařila, opatrnější 

však musíme být při hodnocení výsledků pro jednotlivé fáze buněčného cyklu u buněčné  

linie IMR-90. Další možnou kontrolou toho, že se jedná správně zvolenou buňku je její 

postupné tloustnutí a nakonec rozdělení buňky v mitóze v předpokládaném čase. Ani to 

však nedává stoprocentní jistotu, a proto je vhodné uvažovat o předpokládané fázi G1, 

spíše jako o fázi G1/S a o fázi G2 jako o fázi G2/M .  

Pokusy jsme prováděli na buněčné linii U-2 OS stabilně transfekované genem pro 

TRF1 fúzovaným s GFP a na buněčných liniích HeLa a IMR-90 přechodně 

transfekovanými genem pro TRF2  fúzovaným s YEFP. Ostatní kombinace přechodné či 

stabilní transfekce těmito geny buď nebyly úspěšné nebo byly fluorescenční signály velmi 

slabé a/nebo s vysokým pozadím, a proto byly nevhodné pro snímání a další analýzu. 

Obecně byly nejlepší fluorescenční signály u linie U-2 OS stabilně transfekované genem 

pro TRF1. Jedním z důvodů mohou být průměrně delší telomery U-2  OS buněk. EYFP je 

sice výrazně jasnější než GFP, ale rychleji se vysvěcuje a u linií HeLa a IMR-90 měl 
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výrazné pozadí. Některé časové okamžiky během snímání těchto buněk nebylo možné 

kvůli vysvěcování a špatnému kontrastu telomer vůči pozadí analyzovat. Pokud se některá 

buňka vysvítila už v prvních fázích buněčného cyklu, bylo třeba vybrat pro další snímání 

jinou buňku, což při větším počtu analyzovaných buněk a telomer nevadí, ale při analýze 

malého množství buněk či telomer by to zkreslovalo výsledky. Práce se zdravou 

buněčnou linií IMR-90 byla nejproblematičtější. Buňky pomaleji rostly a synchronizace a 

se u nich příliš nedařila. Pravděpodobnost úspěchu stabilní transfekce těchto buněk je 

nízká a i po úspěšné přechodné transfekci se fluorescenční signály rychle vysvěcovaly.  

Při výběru buněk vhodných pro snímání hledáme buňku bez abnormalit, s jasnými 

a četnými fluorescenčními signály a s nízkým pozadím. To se týká jak snímání v režimu 

3D, kde buňku snímáme v každé fázi po dobu jedné hodiny, tak snímání v režimu fast 2D 

a superfast 2D, kde se snímá mnoho obrázků za krátký časový okamžik. Již tento výběr 

buněk je samozřejmě určitým omezením – vyřazujeme buňky, které mají více kratších 

telomer a tedy i méně intenzivní fluorescenční signály. I při analýze přednostně vybíráme 

dobře viditelné fluorescenční signály a tedy i delší telomery. I když různou délku telomer 

nacházíme i v rámci jedné buňky, a to hlavně u buněčné linie U-2 OS, a i když se 

analyzují desítky telomer, bylo by jistě do budoucna zajímavé, rozšířit množství 

snímaných a analyzovaných buněk i o ty s méně jasnými a četnými fluorescenčními 

signály. 

Snímání ve 2D režimu (fast a superfast) odhalilo, že jsou telomery velmi rychlé 

(od 0,13 do 0,31 µm/s ve fast 2D a 1,418 µm/s v superfast 2D). Snímání v režimu 2D 

však neumožňuje sledovat dráhu telomery v prostoru. Navíc jsou fluorescenční signály po 

dvou minutách snímání v  režimu superfast 2D vysvícené. I signály buněk snímaných 

v režimu fast 2D se vysvěcují mnohem více než u snímání v režimu 3D, například po 

dvou sadách snímání (tj. po dvou fázích buněčného cyklu) je potřeba pro snímaní vybírat 

nové buňky. Pomineme-li fototoxicitu laserů pro buňku, která může vést až k apoptóze, 

nejde už i kvůli tomuto jevu sledovat určitou buňku po celou dobu jejího buněčného 

cyklu.  

Snímali jsme v superfast režimu po dobu 2 minut v intervalu 0,1 sekundy, 

v režimu fast 2D po dobu 2 minut v intervalu 0,5 sekundy a v režimu 3D po dobu hodiny, 

každé 2 minuty 30 snímků (řezů) buňkou. To znamená za 2 minuty 1200 snímků jedné 

buňky v režimu superfast, 240 snímků v režimu fast 2D a 30 snímků v režimu 3D.  Z toho 
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je patrné, že požadavky na kvalitu fluorescenčního signálu jsou zvláště při snímání 

v režimu superfast 2D velmi vysoké.  

Perioda (časový interval) snímaní je doba od začátku jednoho snímání do začátku 

snímání dalšího. V 3D programu trvalo skutečné prosnímání jedné buňky (30 řezů) 30 x 

0,5 sekundy tedy jen 15 sekund a pak se 105 sekund čekalo na další snímáni. Kdybychom 

věděli, jak rychlé telomery jsou (to ukázalo snímání v programech fast a superfast), mohli 

jsme snímat i s kratší periodou, i když s pravděpodobným vyšším vysvěcováním 

fluorescenčního signálu. 

Při vyhodnocení snímání telomer v režimu fast 2D se zdá, že se telomery HeLa 

buněk pohybují dvakrát rychleji než telomery buněčných linií U-2 OS a IMR-90. 

Průměrná rychlost telomer HeLa buněk byla například v S fázi 0,31±0,03 µm/s a 

průměrná rychlost linií U-2 OS a IMR-90 byla v téže fázi 0,14±0,02 µm/s (viz tabulky 6, 

7, 8). Taky je pozorovatelné malé zrychlení telomer HeLa buněk ve fázi S (viz tabulka 7, 

na hranici statistické významnosti). Jak ale ukázalo měření superfast 2D (viz dále), 

musíme být v interpretaci naměřených dat velmi opatrní, protože neznáme skutečnou 

nejvyšší rychlost telomer. Například telomery linií U-2 OS a IMR-90 mohou být ve 

skutečnosti mnohem rychlejší, ale pokud se více pohybují v ose Z a méně v osách XY, 

unikne jejich skutečná rychlost ve 3D  měření v režimu 2D. 

HeLa buňky snímané ve 3D režimu mají přibližně stejnou rychlost jako U-2 OS a 

IMR-90. Znamená to, že záleží na tom, jak rychle se telomery snímají. To koreluje se 

zjištěnou nízkou směrovostí, telomery pravděpodobně kmitají kolem nějaké polohy a 

nikam necestují. Kdyby telomery měly vysokou směrovost, tedy pohybovaly se určitým 

směrem, bylo by možné naměřit rozdíly v rychlosti i při snímaní 3D;  rychlost by byla 

srovnatelná jak ve intervalu 2 minut, tak v intervalu 0,5 sekundy. Hodnota směrovosti se 

udává jako číslo od 0 do 1, kde hodnota 0,5 znamená 50% pravděpodobnost, že se 

telomery pohybují určitým směrem. Hodnoty směrovostí pro jednotlivé buněčné linie jsou 

uvedeny pro 2D snímání v tabulkách 6, 7, 8 a pro 3D snímání v tabulkách 10, 11, 12. Pro 

2D snímání jsou nejvyšší průměrné hodnoty směrovosti 0,029/0,015/0,018 pro IMR-

90/HeLa/U-2 OS a pro 3D snímání jsou nejvyšší průměrné hodnoty směrovosti 

0,242/0,136/0,175 pro IMR-90/HeLa/U-2 OS. Tato čísla jsou velmi nízká a naznačují, že 

telomery opravdu kmitají v omezeném rozsahu. Při obou typech snímání měly největší 

směrovost telomery buněk IMR-90 – tj. zdravé buňky. 
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Další zajímavé výsledky přineslo srovnání rychlostí telomer v osách XY a v osách 

XYZ, viz grafy 24 až 29. Pro každou telomeru je ve 3D prostoru změřena nejen celková 

rychlost v osách XYZ ale i její podíl v osách XY. Je to XY složka celkové rychlosti v 

XYZ. Zajímalo nás, zda se podíl pohybu v osách XY na pohybu v osách XYZ mění s fází 

buněčného cyklu, například snižující se podíl by znamenal vyšší rozdíl mezi rychlostí 

v osách XY a XYZ a tedy to, že se telomery se více pohybuji v ose Z. Kdyby se například 

telomery HeLa buněk pohybovaly převážně v osách XY a telomery ostatních buněčných 

linií více v ose Z, mohlo by vysvětlit dvakrát vyšší rychlost telomer HeLa buněk 

naměřenou v režimu fast 2D. V grafech osa y nezačíná od nuly, aby se zvýraznily rozdíly 

mezi jednotlivými fázemi, které nejsou velké, pohybují se kolem 5-10%. Nicméně 

telomery HeLa buněk ve fázi S opravdu dosahují ze všech telomer nejvyššího podílu 

pohybu v osách XY na celkovém pohybu v osách XYZ (viz grafy 28, 29). Pro budoucí 

experimenty by bylo by dobré zkrátit periodu snímání a tyto údaje ještě upřesnit. 

Telomery HeLa buněk, které nám vyšly z fast 2D experimentů nejrychlejší,  jsme 

podrobili v G1 fázi buněčného cyklu ještě snímání v režimu superfast 2D, tedy snímání 

v intervalu 0,1 sekundy po dobu 2 minut. Tento experiment měl velmi zajímavý výsledek. 

Průměrná rychlost telomer byla 1,418±0.241 µm/s, medián rychlosti telomer byl 

1,525 µm/s. Kvůli tomu, že je pohyb telomer nahodilý (viz jejich nízká směrovost), se 

rychlost telomer se zkracujícím se časovým intervalem snímání ještě zvýšila. Rychlost 

telomer je ve skutečnosti pravděpodobně ještě vyšší. Protože jsou telomery vzhledem k 

dvouminutovému intervalu v režimu 3D příliš rychlé a s nízkou směrovostí, tak se při 

tomto 3D snímání žádné rozdíly neprojeví. V režimu fast 2D už se mezi rychlostmi 

telomer objevují první rozdíly, a lze očekávat, že se zkracováním intervalu snímání se tyto 

rozdíly mezi rychlostmi telomer jednotlivých buněčných linií a jednotlivých fází 

buněčného cyklu ještě prohloubí. Naměřené rychlosti telomer, ani rozdíly mezi nimi 

v jednotlivých částech buněčného cyklu nelze ani v jednom snímacím režimu považovat 

za reálné a konečné. 

Do budoucna by bylo dobré provést experiment snímání jednotlivých buněk 

různých buněčných linií v různých režimech (3D, fast 2D a superfast 2D) s různými 

časovými intervaly a pak pomocí limitní křivky předpovědět skutečnou maximální 

rychlost telomer jinak technicky třeba nedosažitelnou (viz graf 30). Šlo by tak zjistit, od 

jak malé periody jsme schopni měřit už skutečnou nezkreslenou rychlost telomer, 

nezávislou už na oné periodě snímání. Tento pokus by vyžadoval buď analýzu vyššího 
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poštu buněk, nebo dobré fluorescenční proteiny, aby šlo jednotlivé buňky podrobit tomuto 

snímání po celou dobu buněčného cyklu. 

Ukázalo se, že telomery jsou velmi rychlé. Skutečnou rychlost nejlépe zachycuje 

snímání superfast 2D s časovým intervalem snímání 0,1 sekundy. Snímání 3D odráží 

spíše oblast, ve které se telomery pohybují. 

Molenaar et al. (2003) snímali telomery buněk U-2 OS v 60 a 90 sekundových 

intervalech pouze v 2D prostoru. Analýza ukázala, že se většina telomer pohybuje 

v oblasti menší než 1 um a průměrná rychlost telomer  je 0,2±0,1 µm/min a tedy 

maximální rychlost telomer je 0,3 µm za minutu. Námi naměřené průměrné rychlosti 

telomer U-2 OS buněk v režimu fast 2D se pohybují kolem 0,14 µm za sekundu a je 

pravděpodobné, že ve skutečnosti budou ještě rychlejší. Pokud chceme zjišťovat 

skutečnou rychlost telomer, je třeba snímat při velmi nízkých časových intervalech. 

Měření při vyšších časových intervalech odráží spíše prostor, ve kterém se telomera 

pohybuje.  

Do budoucna by bylo potřeba provést 3D prostorovou analýzu poloh telomer 

v jednotlivých fázích buněčného cyklu a pro všechny typy buněk. Pro tuto analýzu lze 

využít stávající data i případné výsledky nových snímání. Dále je třeba udělat ještě 

rychlejší snímání (snímání s nižším časovým intervalem) a pokusit se určit maximální 

rychlost telomer. Při znalosti skutečné rychlosti telomer by se z těchto nových snímání 

následně opět vyhodnotily rozdíly mezi rychlostmi pohybu telomer v jednotlivých fázích 

buněčného cyklu. Vhodné by bylo analyzovat rychlost jednotlivých telomer a ty pak 

rozdělit podle rychlosti a směrovosti do skupin a tyto skupiny telomer pak vyhodnocovat 

zvlášť. Pro nalezení možných významných rozdílů v rychlostech telomer jednotlivých 

buněk a rozdílů mezi fázemi je perspektivní snímání superfast 2D. U tohoto snímání by 

bylo potřeba prosnímat velká množství buněk v každé fázi buněčného cyklu. 
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnocení rychlosti pohybu telomer v průběhu buněčného 

cyklu ve třech buněčných liniích s různými mechanismy údržby délky telomer. Zkoumána 

byla rakovinná buněčná  linie HeLa (Tel+), rakovinná linie U-2 OS (ALT+) a zdravá linie 

IMR-90 (bez mechanismu údržby délky telomer).  

Buněčný cyklus jednotlivých buněčné linií byly synchronizován metodou 

dvojitého tymidinového bloku, telomery byly označeny fluorescenčními proteiny a 

jednotlivé buňky byly snímány in vivo v programu Aquiarium v režimech 3D a  fast 2D. 

Telomery HeLa buněk byly snímány i v režimu superfast 2D. Rychlost pohybu telomer 

byla vyhodnocena pomocí programu View5D. 

Snímání v režimu 3D neodhalilo významné rozdíly v rychlosti pohybu telomer 

jednotlivých buněčných linií ani mezi jednotlivými fázemi buněčného cyklu. Porovnáním 

pohybu v osách XY a v osách XYZ se zjistilo, že se telomery buněk HeLa ve fázi S více 

než telomery ostatních buněčných linií pohybují v ose XY a méně v ose Z. Naměřená 

rychlost telomer se pohybuje kolem 0,14 µm za minutu. 

Snímání v režimu fast 2D přineslo zajímavé výsledky. Objevily se první rozdíly 

v rychlosti pohybu telomer mezi jednotlivými fázemi buněčného cyklu a telomery buněk 

HeLa byly dvakrát rychlejší než telomery zbylých buněčných linií. Průměrná rychlost 

telomer HeLa buněk byla například v S fázi 0,31±0,03 µm/s a průměrná rychlost linií U-2 

OS a IMR-90 byla v téže fázi 0,14±0,02 µm/s.  

Jak ve snímání 3D, tak ve snímání v režimu fast 2D se ukázalo, že telomery mají 

velmi nízkou směrovost, tzn. je pravděpodobné, že kmitají v omezeném rozsahu a nikam 

nesměřují. To potvrzuje i zjištění, že se zkracujícím se intervalem snímání se objevují 

rozdíly v rychlostech telomer mezi buněčnými liniemi a jednotlivými fázemi buněčného 

cyklu. 

Telomery HeLa buněk byly ve fázi G1 snímány v režimu superfast 2D. Jejich 

průměrná rychlost byla 1,42±0.24 µm/s. Je pravděpodobné, že jsou telomery ve 

skutečnosti ještě rychlejší. 

Ze snímání v režimu superfast 2D vyplývá, že je třeba výsledky ze snímání 

v režimu 3D a fast 2D hodnotit velmi opatrně. Je potřeba snímání dalších buněk s velmi 

krátkými časovými intervaly mezi jednotlivými snímky. Z nich by se pak dala 
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předpovědět skutečná rychlost telomer. Výsledky ze snímání v režimu 3D budou dále 

analyzovány s cílem zjitit trajektorie jednotlivých telomer a zjistit jejich případné 

interakce a velikost oblasti v jádře, ve které se telomery pohybují. 
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8. Summary 

The aim of this work was to evaluate speed of telomere movement during cell 

cycle and in three cell lines with different telomere length maintenance mechanisms. We 

studied cancer cell line HeLa (Tel+), cancer cell line U-2 OS (ALT+) and healthy cell line 

IMR-90 (without a telomere length maintenance mechanism).  

Cell cycle of these cell lines were synchronized by double thymidine block, 

telomeres were labelled by fluorescent proteins and individual cells were scanned in vivo 

with the programme Acquiarium in modes 3D and fast 2D. Telomeres of HeLa cells were 

scanned also in mode superfast 2D. The speed of movement of telomeres were analysed 

with the programme View5D. 

Scanning in mode 3D did not show significant differences of telomere speed 

between particular cell lines or particular phase of cell cycle. We found out (by the 

comparison of telomere movements in XY axes and in XYZ axes) that in S phase 

telomeres of HeLa cells move in XY axes more and in Z axis less than telomers of the 

another cell lines. Measured speed of telomere movement was about 0,14 µm per minute. 

Scanning in mode fast 2D brought interesting results. The first differences 

between speed of telomere movement during cell cycle came up. Telomeres of HeLa cells 

were twice faster then telomeres of other cell lines. For example in S phase of cell cycle, 

average speed of telomeres of HeLa cells was 0,31±0,03 µm/s and average speed of 

telomeres of U-2 OS and IMR-90 cells was 0,14±0,02 µm/s. 

Scanning both in mode 3D and fast 2D showed, that telomeres have very low 

directivity, it means that telomeres probably do constrained diffusive movement and do 

not show significant directional movements. It is confirmed by the finding, that 

differences in telomere speed (between cell lines and between phases of cell cycle) are 

coming out with shortening time interval of scanning. 

Telomeres of HeLa cells were scanned in phase G1 of cell cycle in mode superfast 

2D. Their average speed was 1,42±0.24 µm/s. In fact, telomeres are probably even faster. 

It results from scanning in mode superfast 2D, that the results from scanning in 

modes 3D and fast 2D should be assessed very carefully. It is necessary to scan another 

cells with short time interval between images. From this scanning it will be posssible to 

predict real speed of telomeres. Results from scanning in mode 3D will be analyzed 
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futhermore with the aim determine trajectories of single telomeres and identify their 

possible interactions and size of 3D area, in which telomeres proceed. 
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9. Zkratky 

ALT  alternative lengthening of telomeres,  alternativní prodlužování telomer 

ALT
+
  ALT pozitivní 

APB  ALT associated PML bodies, ALT asociovaná  PML tělíska 

ECTR  extrachromozomální telomerické repetice 

EYFP  enhanced yellow fluorescent protein, vylepšený žlutý fluorescenční protein 

GFP  green fluorescent protein, zelený fluorescenční protein 

PML  promyelocytic leukemia protein, protein promyelocytární leukémie 

Tel
+
  telomeráza pozitivní 

hTER  human telomerase RNA, lidská RNA podjednotka telomerázy 

hTERT human telomerase reverse transcriptase, lidská katalytická podjednotka 

telomerázy 

t-SCE telomere sister chromatin exchanges,  výměny telomer sesterských 

chromatid 

 EGFR epidermal growth factor receptor, receptor epidermálního růstového 

faktoru  

TRFs terminal restriction fragments, terminální restrikční fragmenty 

BFB cyklus breakage-fusion-bridge cyklus, cyklus lámání a spojování chromozomů a 

tvorby anafázích můstků 

HRCM high-resolution cytometry, vysokorozlišovací cytometrie 
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