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Abstrakt 

Tato diplomová práce se věnuje studiu frekvenční závislosti velikosti proudu srdečním kanálem 

vedoucím pomalou složku opožděného draslíkového proudu z buňky (IKs). Tato vlastnost IKs 

kanálu má velký funkční význam. Za insuficience jiných repolarizačních proudů, ale i za 

zvýšené srdeční frekvence, zejména za zvýšeného tonu sympatiku, totiž IKs představuje tzv. 

repolarizační rezervu, čímž zabraňuje nadměrnému prodlužování repolarizace akčního napětí 

srdečních buněk. Struktura IKs kanálu je kódována geny KCNQ1 (α-podjednotka formující pór 

kanálu) a KCNE1 (modulační β-podjednotka). Mutace v těchto genech narušují fyziologickou 

funkci IKs kanálu a způsobují vznik dědičných arytmogenních syndromů, zejména syndromu 

dlouhého intervalu QT (LQTS). Mezi takové mutace patří i mutace c.926C>T (p.T309I) v genu 

KCNQ1, která vede u heterozygotních nosičů ke vzniku LQTS typu 1. Teoretická část 

diplomové práce poskytuje základní informace o IKs kanálu a patch clamp technice, které jsou 

nezbytné pro provedení části praktické. Experimentální část spočívá v kultivaci a 

přechodné transfekci buněčné linie CHO pro následné elektrofyziologické měření technikou 

whole-cell patch clamp s cílem zkoumání závislosti velikosti IKs na frekvenci stimulace, jak u 

kanálů bez mutace, tak u kanálů tvořených podjednotkami bez mutace i s mutací T309I.   

 

 

Klíčová slova 

IKs, KCNQ1, KCNE1, mutace, LQTS, frekvence stimulace, buněčná linie CHO, transfekce, 

whole-cell patch clamp 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with study of the rate-dependence of the magnitude of a current 

through the heart channel that conducts slowly activating component of delayed rectifier 

outward current (IKs). This property is very important for the IKs channel function. When other 

repolarizing currents are insufficient, but also when the heart rate accelerates, especially during 

elevated sympathetic tone, IKs provides so-called repolarization reserve, which prevents 

excessive lengthening of cardiac action potential repolarization. The IKs channel structure is 

encoded by the KCNQ1 (pore-forming α-subunit) and KCNE1 (modulatory β-subunit) genes. 

Mutations in these genes disrupt the physiological function of the IKs channel and cause 

inherited arrhythmogenic syndromes, especially long QT syndrome (LQTS). Such mutations 

include the c.926C>T (p.T309I) mutation in the KCNQ1 gene, which results in LQTS type 1 in 

heterozygous carriers. The theoretical part of the thesis provides basic information about the IKs 

channel and the patch clamp technique, this knowledge is necessary for the practical part. The 

experimental part is focused on cultivation of the CHO cell line and its transient transfection 

for subsequent electrophysiological measurements by whole-cell patch clamp technique to 

study dependence of the IKs magnitude on the stimulation frequency, both in the wild type 

channels (i.e. without mutation) and in those with cotransfected wild type and T309I subunits. 
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Úvod 

Koncem sedmdesátých let 20. století byla Neherem a Sakmannem vyvinuta revoluční 

elektrofyziologická metoda patch clamp, která podala přímý důkaz existence dosud pouze 

předpokládaných iontových kanálů v buněčné membráně. Tento užitečný nástroj umožnil 

studium jejích biofyzikálních, fyziologických i farmakologických vlastností. Iontové kanály se 

podílejí na velmi důležitých fyziologických a patofyziologických procesech, mezi které patří 

transport živin, neuronální signalizace nebo srdeční excitabilita. [1]  

Iontové kanály jsou vysoce selektivní membránové proteiny, které se vyskytují 

prakticky ve všech buňkách. Aktivní zkoumání jejich struktury v posledním desetiletí vedlo 

k výraznému pokroku v pochopení mechanismů jejich vrátkování. Kromě toho bylo nalezeno 

hojné množství mutací v genech kódujících strukturní podjednotky kanálů. Tyto mutace 

narušují správnou funkčnost kanálů (tzv. kanálopatie), což vede k rozvoji různých závažných 

onemocnění. Mezi poměrně běžné kanálopatie se řadí např. cystická fibróza, syndrom dlouhého 

intervalu QT nebo epilepsie. [2], [3]  

Iontové kanály lze rozdělit na několik skupin: podle způsobu jejich řízení rozlišujeme 

kanály stále otevřené, řízené napětím, řízené chemicky, řízené napětím i chemicky a řízené 

mechanicky. Z hlediska jejich selektivity pro určitý druh iontu rozeznáváme kanály sodíkové, 

draslíkové, vápníkové, a chloridové. Největší a nejrozšířenější třídou jsou napětím řízené 

draslíkové kanály. Do této skupiny spadají i lidské srdeční kanály vedoucí pomalou složku 

zpožděného draslíkového proudu z buňky (IKs), které jsou předmětem této diplomové práce. 

[2], [3]  

Teoretická část diplomové práce podává základní informace o molekulární struktuře IKs 

kanálu, jeho funkčních stavech a proudu vedeného daným kanálem. Rovněž je v práci 

pojednáno o dysfunkcích IKs kanálů, zejména o určitých typech syndromu dlouhého a krátkého 

intervalu QT, způsobených mutacemi v genech KCNQ1 a KCNE1. Dále se teoretická část práce 

zabývá popisem transfekčních metod, patch clamp techniky včetně existujících konfigurací 

metody a příkladů využití této techniky při studiu elektrofyziologických vlastností IKs kanálů. 

V praktické části je popsán postup, kterým byla prováděna kultivace buněčné linie 

Chinese hamster ovary (CHO) a její přechodná transfekce lidskými IKs kanály bez mutace (WT, 

z angl. wild type) a tvořených kotransfekovanými WT a mutovanými T309I podjednotkami 

(WT+T309I). Přechodně transfekované CHO buňky byly následně využity  



 2 

k elektrofyziologickému měření membránových proudů metodou whole-cell patch clamp, za 

účelem zjištění závislosti velikosti IKs vedeného WT a WT+T309I kanály na frekvenci 

stimulace. Praktická část je završená analýzou získaných výsledků a jejich diskuzí. 

1. Akční napětí srdečních buněk 

Srdce je dutý svalový orgán, který díky svým pravidelným kontrakcím plní v lidském 

těle funkci pumpy. Tak je zabezpečen oběh krve za účelem zásobování jednotlivých tkání a 

orgánů kyslíkem a živinami a současně také za účelem odvodu zbytkových metabolitů. Pro 

správně utvářenou mechanickou aktivitu srdce je nezbytná adekvátně probíhající elektrická 

aktivita, jejímž obrazem je na úrovni jednotlivé srdeční buňky akční napětí (AN). 

Charakteristickým rysem AN srdeční buňky je takzvaná fáze plató odlišující srdeční svalovinu 

od jiných excitabilních tkání (tj. nervové nebo příčně pruhované svaloviny). [4] 

Srdeční AN je krátkodobý děj, během kterého 

dochází k prudkému nárůstu a poté poklesu 

membránového napětí v důsledku pohybu iontů z 

intracelulárního do extracelulárního prostředí a naopak, 

zejména přes příslušné iontové kanály. V průběhu 

srdečního AN rozlišujeme pět fází, které jsou 

znázorněny na Obrázku 1. V důsledku nadprahové 

depolarizace membrány zevním podnětem se otevřou 

sodíkové kanály a Na+ prudce difunduje do buňky (INa) 

po elektrochemickém gradientu. Tento proces způsobí 

rychlou depolarizaci až transpolarizaci membránového 

napětí (fáze 0). V průběhu této fáze, po překročení 

prahového napětí kolem -35 či -30 mV, se pomalu 

otvírají jednak vápníkové kanály typu L (z angl. long-

lasting) vedoucí ICa,L, resp. různé typy draslíkových 

kanálů (viz dále). Napětím řízené INa kanály se 

bezprostředně po své aktivaci inaktivují. Fáze časné 

repolarizace (fáze 1) nastává díky aktivaci napětím 

řízených iontových kanálů pro přechodný draslíkový 

proud z buňky Ito (z angl. transient outward). [6], [7], [8]  

Obrázek 1. Iontové proudy zapojené do 

vzniku AN srdeční komorové buňky. 

Upraveno z [5]. 
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Dále následuje z fyziologického hlediska významná fáze plató (fáze 2), během které je 

dosaženo dočasné rovnováhy mezi depolarizačním ICa,L a součtem jednotlivých repolarizačních 

draslíkových proudů (zejména složek IKs a IKr; viz podkapitola 1.1.3). To způsobuje relativní 

stabilitu membránového napětí po dobu až několika set milisekund. Hlavní význam fáze plató 

spočívá v prodloužení refrakterity srdeční buňky, tzn. stavu, kdy nelze vyvolat další 

depolarizaci. Z toho vyplývá, že fáze plató je ochranným mechanismem, kterým se srdce brání 

zejména vzniku tetanického stahu. Vznik tetanického stahu by měl za následek narušení 

pravidelné sekvence plnění srdce a ejekce krve do cév, tj. znemožnil by primární funkci srdce 

jako pumpy. [6], [7], [8] 

Ke konci fáze plató se permeabilita membrány pro Ca2+ snižuje díky postupné inaktivaci 

ICa,L kanálů. Fázi plató pak částečně dále udržuje pomalu se inaktivující složka INa. Na+ vstupuje 

do buňky v této fázi rovněž prostřednictvím Na+/Ca2+ přenašeče, který vytěsňuje z buňky jeden 

Ca2+ a současně navrací tři Na+ do buňky. Postupně však díky pokračující aktivaci IK (jeho 

složek IKs a IKr; viz podkapitola 1.1.3) převládnou repolarizační síly a fáze plató přechází ve 

fázi pozdní repolarizace (fázi 3 AN). Ta je ukončena nárůstem propustnosti kanálů vedoucích 

tzv. inward rectifier draslíkový proud IK1 (a za hypoxie/ischemie rovněž ATP-senzitivní proud 

IK,ATP), a tedy návratem membránového napětí na úroveň klidového membránového napětí 

(fáze 4 AN).  V této fázi pak dochází ke stabilizaci negativní hodnoty membránového napětí, 

zejména právě díky IK1. [6], [7], [8] 

1.1 IKs kanály 

V srdeční svalovině existuje několik typů draslíkových kanálů, které se významně liší 

svými kinetickými vlastnostmi, aktivačním prahem a citlivostí kanálů na různé látky včetně 

látek léčivých. IKs kanály spadají do rodiny napětím řízených draslíkových kanálů (Kv, z angl. 

voltage-gated potassium channels). Kv kanály tvoří velkou skupinu transmembránových 

proteinů, které se otevírají při depolarizaci, čímž zajištují selektivní výtok K+ přes buněčnou 

membránu. Dané kanály hrají důležitou roli při vzniku elektrických signálů excitabilních tkání 

a také se podílejí na udržování homeostázy iontů. Navzdory rozdílným vlastnostem těchto 

kanálů mají shodnou základní strukturu a mechanismus napěťově závislé aktivace. [8], [9]  

1.1.1 Molekulární struktura IKs kanálů 

Struktura proteinu Kv7.1 (KvLQT1, KCNQ1) tvořícího α-podjednotku IKs kanálu je 

kódována genem KCNQ1. Kv7.1 je tetramerickým proteinem (Obrázek 2 A). Každý monomer 
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se skládá z šesti transmembránových domén (S1-S6), které jsou mezi sebou propojeny 

prostřednictvím intracelulárních a extracelulárních spojovacích segmentů (Obrázek 2 B). 

Obsahuje rovněž intracelulární kratší N-terminální a delší C-terminální doménu. Mutace v genu 

KCNQ1 mají za následek vznik různých typů vrozených arytmogenních syndromů, zejména 

syndromu dlouhého intervalu QT typu 1 (LQT1; viz podkapitola 2.2.1). [4], [8]  

Pór (PGD, z angl. pore-sensing domain) IKs kanálu je tvořen dvěma 

transmembránovými segmenty (S5 a S6), které jsou propojeny mezi sebou P-kličkou, jejíž 

součástí je selektivní filtr (Obrázek 2 B). Tato oblast ovlivňuje amplitudu proudu, selektivitu a 

vodivost kanálu pro K+. Segmenty S1 až S4 formují napěťově-senzitivní doménu (VSD, z angl. 

voltage-sensing domain), přičemž zvláštní postavení má doména S4, obsahující četné množství 

kladně nabitých aminokyselin (Obrázek 2 B). Právě tato doména hraje roli vlastního 

napěťového senzoru, řídícího otevírání kanálu. [4], [10] 

 

 

Obrázek 2. A) Model naznačující stochiometrické uspořádaní komplexu. Upraveno z [9]. 

B) Molekulární struktura podjednotek Kv7.1 a KCNE1 IKs kanálu. Upraveno z [11]. 

 

Čtyři α-podjednotky Kv7.1 formují funkční draslíkový kanál, avšak s rychlou aktivační 

kinetikou, která není charakteristická pro kompletní IKs kanál. Ten je kromě proteinu Kv7.1 

tvořen rovněž pomocnou β-podjednotkou, která významně moduluje jeho vlastnosti. Jde o 

protein KCNE1 (minK, IsK; Obrázek 2 B) kódovaný genem KCNE1. [10] 
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KCNE1 protein se skládá z jedné transmembránové domény a také obsahuje 

intracelulární C-terminální a extracelulární N-terminální doménu (Obrázek 2 B). Jak už bylo 

zmíněno, pomocné β-podjednotky nejsou schopné samostatně vytvářet pór, ale pouze modulují 

kinetické vlastnosti tetramerních α-podjednotek. K interakci mezi podjednotkami dochází 

přímo mezi transmembránovým segmentem KCNE1 a oblastí póru Kv7.1. Takto zformovaný 

kanál vede charakteristický IKs (viz podkapitola 1.1.3). Existuje ještě několik dalších členů 

KCNE rodiny (KCNE2, KCNE3, KCNE4 a KCNE5), které taky mohou interagovat s 

podjednotkou Kv7.1, což ovlivní chování IKs proudu. Jejich exprese v srdečním svalu je však 

podstatně nižší než exprese KCNE1. Proto o nich v dalším textu nebudeme uvažovat. Mutace 

v genu KCNE1 mohou vést, podobně jako mutace v genu KCNQ1, ke vzniku syndromu 

dlouhého intervalu QT, tentokrát typu 5 (LQT5; viz podkapitola 2.2.2). [4] 

Další pomocnou podjednotkou modulující vlastnosti IKs kanálu je protein Yotiao 

(AKAP9, z angl. A-kinase anchor protein 9), který se váže na leucinový zip C-terminální 

domény α-podjednotky IKs kanálu. Tento protein, kódovány genem AKAP9, hraje důležitou roli 

v procesu cAMP-dependentní regulace funkce IKs kanálu. Je známo, že protein Yotiao je 

asociován se dvěma páry enzymů. První pár zahrnuje proteinkinázu A (PKA), která fosforyluje 

kanál, a proteinfosfatázu 1 (PP1), mající opačnou funkci. Mezi zástupce druhého páru patří 

adenylátcykláza (AC) a fosfodiesteráza (PDE), které zvyšují, resp. snižují hladinu cAMP uvnitř 

buňky za účelem kontroly aktivity PKA. Z toho vyplývá, že protein Yotiao je nezbytnou 

komponentou zprostředkující interakci mezi PKA a proteinem Kv7.1 (Obrázek 3). Mutace v 

genu AKAP9 tuto interakci redukují, což vede k eliminaci cAMP-dependentní fosforylace 

kanálu a ztrátě funkční odpovědi kanálu na β-adrenergní (βAR) stimulaci (viz podkapitola 

1.1.3). [10], [12] 

Kromě výše uvedených proteinů KCNE1 a Yotiao se na modulaci funkce IKs kanálu 

podílí např. také fosfolipid fosfatidylinositol-4,5-bifosfát (PIP2). PIP2 stabilizuje otevřený stav 

kanálu a bylo zjištěno, že KCNE1 mnohonásobně zvyšuje sensitivitu IKs kanálu k působení PIP2 

oproti samostatné Kv7.1 podjednotce. [10] 

Lze shrnout, že proteiny Kv7.1, KCNE1 a Yotiao spoluformují symetricky uspořádanou 

molekulu napěťově řízeného draslíkového kanálu, který vede IKs přes pór lokalizovaný 

uprostřed komplexu. Tabulka 1 zahrnuje informace o genech a proteinech, které se podílejí na 

formování funkčního IKs kanálu. [4], [10] 
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Obrázek 3. Regulace IKs kanálu Yotiao proteinem. Upraveno z [12]. 

 

Tabulka 1. Pór formující α a pomocná β podjednotky IKs kanálu. Upraveno z [4]. 

Podjednotka Protein Gen Lokus 

α (pór) Kv7.1 (alt. KvLQT1, KCNQ1) KCNQ1 11p15 

β (pomocná) KCNE1 (alt. minK, IsK) KCNE1 21q22 

Yotiao (pomocná) Yotiao (alt. AKAP9) AKAP9 7q21.2 

 

1.1.2 Funkční stavy IKs kanálů 

Kv kanály mají shodný mechanismus aktivace a v závislosti na membránovém napětí 

se vyskytují ve třech funkčních stavech: ve stavu zavřeném (deaktivovaném), otevřeném 

(aktivovaném) a inaktivovaném. [13]  

Kanál přítomný v uzavřeném stavu nepropouští žádné ionty. V důsledku depolarizace 

membrány se zvýší pozitivní náboj intracelulárního prostředí, což způsobí konformační změnu 

Kv kanálů. Díky tomu se stává energeticky výhodnějším otevřený stav, tedy dochází k aktivaci 

kanálů. Pokud membrána zůstává depolarizovaná, většina Kv kanálů přechází do 

inaktivovaného stavu, který je podobně jako zavřený stav nevodivým stavem kanálu. Jsou 

známé dva základní typy inaktivace, označované jako N a C. Rychlý typ inaktivace (N) je 
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zprostředkován inaktivačním peptidem, svinutým do globule a připojeným linkerem k N-konci 

α-podjednotky kanálu. Daný inaktivační peptid vstupuje do otevřeného póru kanálu a blokuje 

tok K+. V případě pomalé inaktivace (C-typu) se selektivní filtr zavírá, čímž zabraňuje vstupu 

iontů. Kanály se po inaktivaci vracejí do uzavřeného stavu (tj. zotavují se z inaktivace) ve 

chvíli, kdy hodnota membránového napětí klesne během repolarizace na úroveň klidového 

membránového napětí. [9], [13]  

Jak už bylo poznamenáno, podjednotky Kv7.1 a KCNE1 spoluformují kompletní IKs 

kanál. Vlivem KCNE1 podjednotek dochází k potlačení inaktivace, což znamená, že IKs kanály 

se, na rozdíl od typických Kv kanálů, vyskytují pouze ve stavu zavřeném (deaktivovaném) a 

otevřeném (aktivovaném; Obrázek 4). Po otevření v důsledku vzestupu membránového napětí 

ke kladným hodnotám kanál tedy zůstává v aktivovaném stavu do té doby, až nedojde k poklesu 

membránového napětí zpět do záporných hodnot, kdy kanál znovu přejde do uzavřeného 

(deaktivovaného) stavu. [14] 

 

Obrázek 4. Funkční stavy IKs kanálu. Upraveno z [15]. 

 

Pro lidské IKs kanály je charakteristická pomalá aktivace spolu se začátkem vzniku 

srdečního AN za účelem repolarizace myokardu. Aktivace nastává, když depolarizace 

membránového napětí způsobuje ven směřující posun segmentu S4, který je součástí výše 

zmíněné VSD. Konformační změna VSD má vliv i na PGD, v důsledku posunu segmentu S4 

se oddálí spojovací segment S4-S5 a segment S6 se vychýlí. Dojde k otevření PGD, čímž je 

umožněn výtok K+ z buňky (Obrázek 4). [9], [14] 
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1.1.3 Proud vedený IKs kanálem a jeho funkce 

Zpožděný draslíkový proud (IK, z angl. delayed rectifier potassium current) je jedním 

ze základních iontových proudů směrujících ven z buňky. Hraje významnou funkční roli 

v repolarizaci srdečních buněk. Téměř u všech druhů, včetně Homo sapiens, lze IK rozdělit na 

složku velmi rychlou (IKur, z angl. ultrarapid), rychlou (IKr, z angl. rapid) a pomalou (IKs, z 

angl. slow), které se mezi sebou liší kinetickými vlastnostmi, farmakologickou citlivostí a jsou 

kódovány různými geny. Důležité je poznamenat, že proud IKur se v průběhu AN srdeční 

komorové buňky nevyskytuje, ale je významný v průběhu fáze plató buňky pracovního 

myokardu síní. Složky IKr a IKs se v různé míře spolupodílejí na repolarizaci AN srdeční buňky. 

[8], [16], [17] 

Působením modulačních KCNE1 podjednotek dochází k významnému navýšení 

proudu, ke zpomalení aktivační a deaktivační kinetiky kanálu (Obrázek 5) a k posunu napěťově 

závislé aktivace kanálu doprava, tj. ke kladnějším hodnotám membránového napětí, než by měl 

homomerní Kv7.1 kanál. Poloviny maximální aktivace dosahuje IKs kanál při membránovém 

napětí kolem +20 mV. [18] 

 

 

Obrázek 5. Křivky závislosti proudu kanály Kv7.1 a Kv7.1+KCNE1 a křivky koncových proudů po 

ukončení pulzu (šipka). Depolarizační pulzy (-90 až +60 mV) o délce 3 s byly následovány repolarizací 

zpět na úroveň -90 mV. Ze záznamu je vidět, že proud komplexem Kv7.1+KCNE1 má vyšší amplitudu, 

avšak aktivuje se mnohem pomaleji oproti proudu homomerním kanálem Kv7.1. Upraveno z [14]. 
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IKs je, na rozdíl od IKr, za fyziologických podmínek, tj. v nepřítomnosti β-adrenergní 

stimulace přisuzovaná v repolarizaci AN srdečních buněk jen malá role. Situace se změní, 

jakmile se zvýší srdeční frekvence, zejména při zvýšeném tonu sympatiku (tj. během β-

adrenergní stimulace) nebo nastane blokáda IKr. IKs za těchto situací představuje tzv. 

repolarizační rezervu, tj. zabraňuje nadměrnému a nebezpečnému prodlužování repolarizace 

AN srdečních buněk, např. během tělesné zátěže či stresu. Tato funkce je umožněna, zejména 

díky pomalé kinetice deaktivace IKs kanálů, která vede ke kumulaci těchto kanálů v uzavřených 

stavech blízkých jejich otevření. [8], [10] 

Zmenšení velikosti IKs může nastat jak díky jeho farmakologické inhibici, tak i jako 

důsledek onemocnění, např. srdečního selhání nebo hypertrofie, diabetes mellitus či v důsledku 

mutace vyznačující se snížením funkce kanálu (např. LQT1, viz podkapitola 2.2.1). To má za 

následek snížení repolarizační rezervy, v důsledku čehož může dojít k výraznému prodloužení 

intervalu QT na elektrokardiogramu (EKG) a ke vzniku život ohrožující arytmie, typicky 

polymorfní komorové tachykardie typu Torsade de Pointes (TdP; viz kapitola 2). [19] 
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2. Dysfunkce IKs kanálů                                                                                                   

Narušení fyziologické funkce neboli dysfunkce IKs kanálu, může být, mimo jiné, 

podmíněna mutacemi v genech KCNQ1 a KCNE1, které vedou k abnormální délce trvání 

akčního napětí (APD, z angl. action potential duration) a intervalu QT na EKG, případně až 

k rozvoji srdeční arytmie. Poškození některé z molekulárních komponent IKs kanálu (proteinů 

Kv7.1, KCNE1) je nejčastěji spojeno se vznikem vrozeného syndromu dlouhého intervalu QT 

(LQTS, z angl. long QT syndrome), syndromu krátkého intervalu QT (SQTS, z angl. short QT 

syndrome) a fibrilace síní (AF, z angl. atrial fibrilation). [10], [20]  

IKs kanály jsou exprimovány kromě srdce ještě v mnoha dalších tkáních, mezi které patří 

stria vascularis vnitřního ucha, tenké střevo, pankreas, štítná žláza, mozek, gastrointestinální 

trakt a vaječníky. Daná lokalizace může interpretovat, proč jsou některé mutace IKs kanálů 

korelovány se ztrátou sluchu, epilepsií či jinými syndromy. [16] 

Většina mutací v genech KCNQ1 a KCNE1 je asociovaná se snížením funkce IKs kanálu 

(z angl. loss-of-function mutations) a vede k syndromům LQT1 a LQT5. Nicméně rostoucí 

počet mutací identifikovaných v genu KCNQ1 a nedávno i v KCNE1 je spojen s navýšením 

funkce IKs kanálu (z angl. gain-of-function mutations) vedoucím k SQT2 a AF. [10] 

Je důležitě poznamenat, že délka intervalu QT je nepřímo úměrně závislá na srdeční 

frekvenci, tzn. že při zvyšující se srdeční frekvenci se délka tohoto intervalu zkracuje. Proto se 

v klinické praxi při hodnocení délky intervalu QT používá délka intervalu QT korigovaná na 

srdeční frekvenci (QTc).  Korekce se nejčastěji provádí podle Bazettova vzorce: 

                                                                          𝑸𝑻𝒄 = 𝑸𝑻/√𝑹𝑹,                                                                           (1) 

 

kde QT značí naměřenou délku intervalu QT a RR délku odpovídajícího intervalu mezi kmity 

R na EKG. Za fyziologické hodnoty se obecně považuje QTc ≤ 470 ms u mužů a QTc ≤ 480 

ms u žen. [25] 

2.1 Syndrom krátkého intervalu QT (SQTS) 

Syndrom krátkého intervalu QT (SQTS) je vzácné geneticky podmíněné srdeční 

onemocnění, charakterizované abnormálně krátkými intervaly QTc (≤ 330 ms u mužů, ≤ 340 

ms u žen) na EKG a zvýšenou náchylností srdce k vývoji síňových a komorových tachyarytmií 
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při absenci strukturálních změn srdeční tkáně. Zkrácený interval QTc reprezentuje krátké APD 

na buněčné úrovni, vyvolané zrychlenou repolarizací a vedoucí ke zkrácení refrakterní periody 

AN. Diagnóza může být stanovena i při délce QTc intervalu ≤ 360 ms jen v případě současného 

nalezení patogenní mutace, výskytu případu SQTS nebo náhlé srdeční smrti v rodinné 

anamnéze ve věku do 40 let nebo při zaznamenané epizodě komorové tachykardie/fibrilace u 

pacienta. SQTS byl poprvé popsán v roce 2000 a od tohoto okamžiku bylo celosvětově 

zaznamenáno kolem 200 případů z 50 různých rodin. [22], [23]   

Podle existujících údajů jsou se vznikem SQTS asociovány mutace v 6 genech, 

kódujících podjednotky draslíkových a vápníkových kanálů (Tabulka 2). Mezi základní 

varianty SQTS patří typy 1 až 3 (SQT1, SQT2 a SQT3), které jsou vyvolány mutacemi 

s navýšením funkce v genech, kódujících různé podjednotky draslíkových kanálů. Mezi tyto 

geny patří i KCNQ1, jehož mutace jsou asociovány se vznikem syndromu krátkého intervalu 

QT typu 2 (SQT2). V současné době v daném genu byly identifikovány 4 missense mutace 

způsobující navýšení funkce IKs kanálů. [23], [24]   

Tabulka 2. Varianty SQTS s příslušnými geny. Upraveno z [23]. 

Typ SQTS Gen Protein Proud Vliv 

SQT1 KCNH2 Kv11.1 IKr gain-of-function 

SQT2 KCNQ1 Kv7.1 IKs gain-of-function 

SQT3 KCNJ2 Kir2.1 IK1 gain-of-function 

SQT4 CACNA1C Cav1.2 ICa,L loss-of-function 

SQT5 CACNB2b Cavβ2 ICa,L loss-of-function 

SQT6 CACNA2D1 Cavδ1 ICa,L loss-of-function 

 

2.2 Syndrom dlouhého intervalu QT (LQTS) 

LQTS se vyskytuje ve dvou hlavních formách, jednak jako vrozený LQTS (viz dále) a 

dále jako získaný LQTS, vznikající nejčastěji vlivem působení specifických léků, nebo 

v důsledku hypokalémie nebo hypomagnezémie. Projevy získané formy LQTS se významně 

neliší od vrozeného LQTS. [25] 
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Vrozený LQTS je geneticky podmíněné srdeční onemocnění, charakterizované 

odchylkami EKG křivky, zejména prodlouženým intervalem QTc (u žen nad 460 ms, u mužů 

nad 450 ms) a rozšířenou vlnou T (Obrázek 6 A). Abnormální elektrická aktivita srdce 

vznikající v důsledku LQTS může spustit život ohrožující komorovou tachykardii (velmi často 

ve formě TdP), způsobující vznik synkopy nebo náhlé srdeční smrti. Vrozený LQTS zahrnuje 

autosomálně dominantní Romano-Wardův syndrom (RWS) a velmi vzácný autosomálně 

recesivní Jervellův-Lange-Nielsenův syndrom (JLNS), který je doprovázen vrozenou ztrátou 

sluchu. [8], [21]   

Pro LQTS je charakteristická prodloužená APD, bud’ kvůli zvýšení depolarizačních 

proudů (INa a ICa,L) nebo díky snížení repolarizačních draslíkových proudů (IKs, IKr a IK1). 

V současné době byly identifikovány mutace ve 20 různých genech asociovaných s LQTS 

(Tabulka 3). Autosomálně-dominantní formy LQTS zahrnují typy LQT1-13, kde LQT1-3 tvoří 

85 % všech případů. V rámci dané diplomové práce se zaměříme především na varianty LQTS 

asociované s IKs kanálem (LQT1, LQT5 a LQT11). [23] 

 

 

Obrázek 6. Dysfunkce IKs kanálu, způsobená vrozeným LQTS: A) Část EKG křivky pacienta s LQT1 

demonstrující širokou vlnu T. B) Průběh AN a IKs za fyziologických podmínek a při LQT1 demonstrující 

účinek snížení funkce IKs na 50 %. C) Křivky závislosti proudu IKs kanálem bez mutace a s mutací, 

způsobující snížení funkce kanálu. Upraveno z [21]. 
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Dysfunkce IKs kanálů, nastávající při LQTS, způsobuje snížení repolarizačního proudu 

v průběhu fáze plató a fáze pozdní repolarizace, což vede k prodloužení APD, jak je znázorněno 

na Obrázku 6 B. V tomto případě se srdeční buňka stává vulnerabilní vůči abnormálním 

sekundárním depolarizacím (EAD, z angl. early afterdepolarization), kdy depolarizace nastává 

před ukončením repolarizace. K tomu dochází kvůli přechodu napětím řízených vápníkových 

a sodíkových kanálů z inaktivovaného stavu zpět do stavu zavřeného, ze kterého se mohou opět 

aktivovat. [21] 

Tabulka 3. Některé varianty LQTS s příslušnými geny. Upraveno z [23]. 

Typ LQTS Gen Protein Proud Vliv 

LQT1 KCNQ1 Kv7.1 IKs loss-of-function 

LQT2 KCNH2 Kv11.1 IKr loss-of-function 

LQT3 SCN5A Nav1.5 INa gain-of-function 

LQT5 KCNE1 KCNE1 IKs loss-of-function 

LQT7 KCNJ2 Kir2.1 IK1 loss-of-function 

LQT8 CACNA1C Cav1.2 ICa,L gain-of-function 

LQT11 AKAP9 Yotiao IKs narušení interakce Kv7.1/PKA 

 

2.2.1 Syndrom dlouhého intervalu QT typu 1 (LQT1) 

Nejběžnější formou vrozeného LQTS je syndrom dlouhého intervalu QT typu 1 

(LQT1), který tvoří přibližně 40 % všech případů. Je způsoben mutacemi v genu KCNQ1, 

kódujícím α-podjednotku IKs kanálu. Většina z nich jsou jednonukleotidové substituce (z angl. 

missense mutace) nebo malé inzerce/delece, které jsou lokalizované v transmembránových 

doménách S1-S6. Za většinu případů LQT1 jsou zodpovědné missense mutace, které mohou 

způsobit částečnou či úplnou ztrátu funkce IKs kanálu. K tomu dochází prostřednictvím různých 

molekulárních mechanismů, mezi které patří defekty ve struktuře kanálu a jeho transportu do 

cytoplazmatické membrány (z angl. trafficking defect), a poruchy v mechanismu vrátkovaní 

kanálu, způsobené jeho formováním z mutovaných podjednotek. [21], [26] 

Studie na 600 pacientech s LQT1 stanovila, že přibližně 66,2 % mutací v KCNQ1 bylo 

lokalizováno v transmembránových doménách (z toho přibližně 1/3 v P-kličce nebo 



 14 

v sousedních transmembránových regionech), 31,2 % bylo identifikováno v C-konci a pouze 

2,6 % v N-konci. Podle existujících údajů genetické pozadí ovlivňuje závažnost onemocnění. 

Typ mutace, specifická lokalizace a stupeň dysfunkce hrají klíčovou roli v klinickém průběhu 

LQT1. Při zkoumání skupiny 95 pacientů s 27 mutacemi v genu KCNQ1 (19 z nich 

v transmembránových oblastech a 8 v C-konci) bylo zjištěno, že pro pacienty 

s transmembránovými mutacemi byly charakteristické delší intervaly QTc, výraznější vlny T a 

častější srdeční příhody (včetně synkopy, zástavy srdce nebo náhlé srdeční smrti), v porovnání 

s pacienty s C-terminálními mutacemi. Kromě toho se u pacientů s transmembránovými 

mutacemi první srdeční příhody vyskytly v mladším věku na rozdíl od pacientů s mutacemi 

v C-konci. [26]  

2.2.2 Syndrom dlouhého intervalu QT typy 5 a 11 (LQT5, LQT11) 

Mutace v genu KCNE1, kódujícím pomocnou podjednotku IKs kanálu, mění 

fyziologické vlastnosti IKs a vedou ke vzniku syndromu dlouhého intervalu QT typu 5 (LQT5). 

Většina z nich bývá lokalizovaná buď v transmembránové, nebo C-terminální doméně. Tyto 

mutace v závislosti na jejich typu a lokalizaci podobně jako při LQT1 zapříčiňují na buněčné 

úrovni defekty ve skládání, mechanismu vrátkovaní kanálu a trafficking defekty. Také 

negativně ovlivňují interakce mezi podjednotkami IKs kanálu a narušují jeho adrenergní 

stimulaci. [8], [21] 

Dalším typem LQTS spojeným s IKs kanálem je LQT11, který vzniká kvůli mutacím 

v genu AKAP9, kódujícím protein Yotiao. Tento protein je součástí makromolekulárního 

komplexu tvořícího kompletní IKs kanál a hraje kritickou roli v cAMP-dependentní regulaci 

kanálu (viz podkapitola 1.1.1) Podle existujících údajů mutace AKAP9 snižují odpověď IKs 

kanálů na cAMP a tím zvyšují riziko vzniku arytmie při fyzické zátěži. [12], [21] 
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3. Buněčná linie CHO 

Mezi hlavní úspěchy v oblasti moderního biologického výzkumu v posledních několika 

desetiletích patří vývoj buněčných kultivačních technik a molekulárního klonování genů. Právě 

tento vývoj posunul zkoumání fyziologie iontových kanálů kvalitativně na novou úroveň. Dnes 

existuje celá řada různých buněčných linií, běžně používaných při studiu různých iontových 

kanálů. Pro zkoumání jejích elektrofyziologických vlastností by měla buněčná linie splňovat 

následující základní kritéria:  

1) Homogenita ve velikosti, tvaru a dalších vnitřních vlastnostech jednotlivých buněk 

2) Dobrá efektivita exprese kanálů 

3) Velmi malý vnitřní iontový proud 

4) Dobrá viabilita buněk 

Nejčastěji používanými buněčnými liniemi, splňujícími výše uvedené požadavky, jsou linie 

HEK293 (z angl. Human embryonic kidney 293), CHO (z angl. Chinese hamster ovary cell) a 

COS (získané imortalizací buněk CV-1 virem SV40). [27] 

Buňky linie CHO pocházejí z epiteliálních buněk vaječníků čínského křečka. Od roku 

1919 byly CHO buňky dlouhou dobu využívány pro typizaci pneumokoků. V roce 1957 Dr. 

Theodore T. Puck z lékařské fakulty Coloradské univerzity poprvé tyto buňky umístil do 

kultivačních misek a objevil, že prokazují dobrou viabilitu a rychlý růst. Díky tomu se CHO 

buňky začaly používat v mnoha typech laboratorních studií, které nakonec vedly k jejich 

výběru jako hostitelské buněčné linie pro rekombinantní proteiny. Podle existujících údajů se 

v současné době téměř 70 % veškeré terapeutické produkce rekombinantních proteinů provádí 

za využití právě CHO buněk. [28] 

Od okamžiku jejich objevu bylo vyvinuto několik variant dané linie pro různé účely. 

Buněčná linie CHO-K1 vznikla v roce 1957 jako subklon linie CHO. Z buněk CHO-K1 poté 

byla prostřednictvím mutageneze ethylmethansulfonátem odvozená buněčná linie CHO-

DXB11 (další název CHO-DUKX), která však má omezené použití při výzkumu. Následně 

byly CHO buňky mutagenizovány za použití gama-záření, čímž byla získaná linie CHO-DG44 

užitečná pro genetickou manipulaci. [29], [30] 
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Pro CHO buňky je charakteristická schopnost rychlého růstu, snadná kultivace a 

transfekce. Tato linie je obzvlášť používána při zkoumání elektrofyziologických vlastností 

právě napětím řízených K+ kanálů technikou patch clamp (viz kapitola 5) vzhledem k nízké 

expresi endogenních iontových kanálů na rozdíl od buněk HEK293, exprimujících kanály rodin 

Kv1 a Kv3. Z těchto důvodů byla právě tato buněčná linie zvolená jako biologický materiál pro 

účely diplomové práce (viz kapitola 6). [27], [31], [32], [33] 

 

Obrázek 7. Mikroskopický snímek buněčné linie CHO.  Inverzní fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse 

TS100. Zvětšení objektivu 10x. 
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4. Transfekční metody 

Transfekce je molekulárně-biologickou technikou umožňující expresi cizorodé 

nukleové kyseliny v hostitelské buněčné linii. Daná technika patří mezi užitečné nástroje, 

využívané ke studiu funkcí genů a genových produktů pomocí stimulace nebo inhibice jejich 

exprese. Transfekce se také používá k produkci rekombinantních proteinů v savčích buňkách. 

[34] 

Z hlediska stability začleněného genetického materiálu lze transfekci rozdělit na 

přechodnou a stabilní. Podle způsobu penetrace membrány rozlišujeme biologické, chemické a 

fyzikální transfekční metody. Všechny tyto metody slouží ke vpravení nukleových kyselin do 

určité oblasti eukaryotické buňky. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. Proto 

vhodná transfekční metoda musí být zvolená s ohledem na cíl experimentu. Optimální metoda 

by měla také odpovídat kladeným požadavkům, mezi které patří vysoká účinnost při transfekci, 

snadné provedení a reprodukovatelnost metody a rovněž její nízká buněčná toxicita. Pro účely 

této diplomové práce byla zvolena metoda přechodné chemické transfekce buněk CHO s cílem 

exprese mutovaných i nemutovaných kanálů IKs pro následné provedení elektrofyziologického 

měření (viz kapitola 6). [34] 

4.1 Stabilní a přechodná transfekce 

Na Obrázku 8 je znázorněn rozdíl mezi stabilní a přechodnou transfekcí. Pro stabilní 

transfekci (Obrázek 8 A) se používá genetický materiál obvykle obsahující tzv. transgeny, které 

po integraci cizorodé DNA do genomu hostitelské buňky udržují expresi i po její replikaci. 

Metoda je vhodná k produkci rekombinantních proteinů ve velkém rozsahu, užitečná pro 

genovou terapii a při studiu funkce genů a mechanismů jejich regulace. V případě přechodné 

transfekce (Obrázek 8 B) k integraci cizorodé DNA do jaderného genomu hostitelské buňky 

nedochází, tzn. cizorodá DNA je přítomná pouze omezenou dobu kvůli buněčnému dělení. 

Přechodná transfekce se používá pro studium přenášených genů, také je vhodná k 

rychlé produkci rekombinantních proteinů v malém rozsahu, ale neumožňuje vytvořit stabilní 

buněčnou linii, která by neomezeně produkovala daný protein. [34] 
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Obrázek 8. Rozdíl mezi stabilní (A) a přechodnou (B) transfekční metodou. Upraveno z [34]. 

 

4.2 Biologické metody 

Nejčastěji využívanou transfekční metodou v klinickém výzkumu je virologická 

transfekce, známá také pod pojmem transdukce. Transdukce spočívá v přenosu genetické 

informace do hostitelské buňky prostřednictvím virových a fágových vektorů. Pro danou 

metodu je charakteristická vysoká efektivita, protože umožňuje snadno dosáhnout udržitelné 

exprese transgenu díky přirozené schopnosti vírů integrovat do genomu hostitele. Tato metoda 

má však i své nedostatky, hlavní nevýhodou je její imunogenicita a cytotoxicita. Zavedení 

virového vektoru do buňky může vyvolat inflamatorní reakci a inzerční mutaci kvůli náhodné 

integraci virových vektoru do hostitelského genomu, což se většinou projevuje narušením 

funkce tumor supresorových genů, aktivací onkogenů nebo poškozením esenciálních genů. [34] 

4.3 Fyzikální metody  

Fyzikální metody se řadí mezi nejnovější transfekční metody, využívající různé 

fyzikální nástroje k přenosu nukleových kyselin do hostitelské buňky. Mezi nejčastěji 

používané nástroje patří mikroinjekce, elektroporace, transfekce genovou pistolí a laserová 

transfekce (optoporace nebo fototransfekce). [34] 
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Transfekce mikroinjekcí spočívá v mechanickém přenosu genetického materiálu 

pomocí mikromanipulátoru pod mikroskopickou kontrolou přímo do cytoplazmy nebo jádra 

buňky. Metoda je velmi efektivní, ale vzhledem k její náročnosti není vhodná pro transfekci 

velkého počtu buněk. Vhodnými objekty pro transfekci mikroinjekcí jsou embryonální nebo 

kmenové buňky díky jejich velikostem. [34], [35] 

Při transfekci genovou pistolí přenos nukleových kyselin je realizován nastřelováním 

buněk kovovými projektily pokrytými DNA. Daný postup je jednoduchý a spolehlivý, ale na 

druhou stranu existuje riziko poškození buňky, kromě toho metoda je finančně náročná. [34], 

[36]  

Elektroporace je nejčastěji používanou fyzikální metodou vzhledem k její rychlosti, 

účinnosti a kompatibilitě s mnoha typy buněk, včetně bakterií a savčích buněk. Využívá 

krátkých elektrických impulzů k vytvoření pórů v buněčné membráně, díky čemuž je umožněn 

průchod nukleové kyseliny do intracelulárního prostředí hostitelské buňky. Stejný princip má i 

laserová transfekce, s tím rozdílem, že ke vzniku póru v buněčné membráně se v tomto případě 

využívá laserový pulz. [34]  

4.4 Chemické metody 

Nejrozšířenějšími metodami v novodobém výzkumu jsou chemické transfekční metody, 

které byly jako první použity k zavedení cizích genů do savčích buněk. Dané metody k přenosu 

DNA nejčastěji využívají kationový polymer, fosforečnan vápenatý, kationový lipid nebo 

aminokyselinu. Základní princip chemických metod spočívá v tom, že kladně nabité transfekční 

činidlo a nesoucí záporný náboj nukleová kyselina spolu vytvářejí chemický komplex, který se 

pak přitahuje k negativně nabité buněčné membráně. Přesný mechanizmus, kterým se 

přenášená DNA dostává skrz buněčnou membránu až k jádru buňky, zatím není úplně jasný, 

ale předpokládá se, že do tohoto procesu jsou zapojeny endocytóza a fagocytóza. [34]  

Účinnost chemických metod je nižší v porovnání s transdukcí a je ve značné míře 

závislá na různých faktorech, kterými jsou pH roztoku, poměr nukleové kyseliny a 

transfekčního činidla, typ buněk a stav jejích membrány. Avšak na druhou stranu mají chemické 

metody nízkou cytotoxicitu, jsou poměrně snadno realizovatelné a nedochází při nichž k 

mutagenezím. [34], [35] 
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4.5 Zelený fluorescenční protein  

Zelený fluorescenční protein (GFP, z angl. green fluorescent protein) je bílkovina, 

kterou v roce 1962 poprvé izoloval japonský chemik Osamu Shimomura z medúzy Aequorea 

victoria. Tento protein se skládá z 238 aminokyselin a jeho vlastností je, že produkuje zelené 

fluorescenční světlo, pokud je ozářen světlem s vlnovou délkou blízkou ultrafialovému až 

modrému světlu. Divoký GFP (z angl. wild-type GFP) má excitační maximum při vlnové délce 

395 nm a emisní maximum při vlnové délce 508 nm. [37], [38] 

V současné době existuje několik modifikací GFP (Wt-GFP, EGFP, EBFP, EYFP, 

ECFP a mnoha dalších) s odlišnými biochemickými a spektrálními charakteristikami, které se 

používají v molekulární a buněčné biologii ke studiu organizace a funkce živých systémů. 

Příkladem je využití GFP jako fluorescenční sondy ke značení buněčných kompartmentů, 

sledování pohybu proteinu a jeho exprese uvnitř buňky v čase. Ve studiích, zabývajících se 

zkoumáním iontových kanálů patch clamp technikou, je GFP obvykle kotransfekován s určitým 

plazmidem do savčích buněk a slouží jako marker pro buňky exprimující kanály. [27], [37] 
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5. Patch clamp  

Metoda patch clamp neboli metoda terčíkového zámku byla vyvinuta v roce 1976 

Neherem a Sakmannem a v současné době je široce používána při elektrofyziologických 

měřeních za účelem studia biofyzikálních vlastností iontových kanálů v buněčné membráně. Je 

významným nástrojem pro výzkum excitabilních buněk, mezi které patří neurony, srdeční 

buňky a svalová vlákna. [39], [40] 

 

Obrázek 9. Základní princip patch clamp techniky. Upraveno z [40]. 

 

Na Obrázku 9 je vyobrazeno schéma patch clamp techniky. Princip této metody spočívá 

v elektrické izolaci malého kousku buněčné membrány od okolního prostředí a následné 

registraci proudů nebo napětí z měřeného úseku, případně i z celé buněčné membrány. Toho je 

docíleno díky skleněné mikroelektrodě s krátkým konickým koncem o průměru kolem 1 µm, 

která se zhotovuje ze skleněné kapiláry pomocí tahače mikrokapilár. Po naplnění vhodným 

roztokem elektrolytu se mikroelektroda pod mikroskopickou kontrolou za pomocí 

mikromanipulátoru přiblíží k membráně buňky až k dotyku. Díky podtlaku buněčná membrána 

pěvně přilne ke skleněné mikroelektrodě, což je doprovázeno prudkým nárůstem ohmického 

odporu na hodnotu více než 10 GΩ (z angl. gigaseal) a vymizením proudu mezi měřící a 
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referenční elektrodou. Proud kanály, resp. kanálem na daném úseku membrány, je 

zaznamenáván Ag/AgCl měřicí elektrodou (stříbrná elektroda pokrytá vrstvou chloridu 

stříbrného), která se nachází uvnitř skleněné mikroelektrody a je připojená k inventujícímu 

vstupu OZ. Membránový proud o velikosti v řádu jednotek pA se uzavírá přes rezistor ve zpětné 

vazbě, takže napětí na výstupu OZ sleduje jeho průběh. [41], [42] 

 Vysoký odpor měřeného objektu oproti mikroelektrodě je vyžadován ze dvou důvodů. 

Za prvé, čím vyšší odpor, tím dokonalejší elektrická izolace úseku buněčné membrány. Za 

druhé, vysoký odpor snižuje šum záznamu, což umožnuje dobré časové rozlišení 

registrovaných průběhů. [41] 

5.1 Konfigurace patch clamp techniky 

Patch clamp technika umožnuje zkoumání iontových proudů, procházejících z celé 

buňky, případně z malého kousku membrány, obsahujícího jen ojedinělé kanály nebo dokonce 

i jediný kanál. Od okamžiku její zavedení Neherem a Sakmannem byla metoda vylepšena a 

modifikována pro různé aplikace v závislosti na cíli výzkumu. Existuje pět běžně používaných 

konfigurací patch clamp techniky: cell-attached, inside-out, outside-out, whole-cell a 

perforated-patch. [42], [43] 

Prvním krokem při měření jakoukoliv z uvedených variant je dosažení gigaseal spojení, 

při kterém je mikroelektroda těsně přisáta k buněčné membráně, ale její integrita zůstává 

neporušená, jak již bylo popsáno výše. Daným způsobem je realizovaná konfigurace cell-

attached (Obrázek 10), která se používá pro záznam proudů z jednoho kanálu. Výhodou cell-

attached režimu je jeho jednoduchá realizace v porovnání s ostatními metodami. Kromě toho 

je umožněno zkoumání vlastností kanálu za fyziologických podmínek díky tomu, že buněčná 

membrána zůstává neporušená. Na druhou stranu je toto zároveň i nevýhodou dané 

konfigurace, protože metoda neumožnuje přístup k intracelulárnímu prostředí buňky a jeho 

kontrolu. [39], [43] 

Metodu inside-out lze po vzniku gigaseal spojení realizovat prostřednictvím jemného 

odtažení mikroelektrody od membrány buňky až po okamžik odtržení jejího úseku (Obrázek 

10). Při dané konfiguraci je úsek membrány orientován vnitřním povrchem do vnějšího 

prostředí. Inside-out metoda se používá ke zkoumání aktivity jednoho iontového kanálu a při 

dané konfiguraci je umožněno řízení podmínek na intracelulární straně membrány perfúzními 

roztoky. [39], [43] 
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Obrázek 10. Konfigurace cell-attached a z ní vycházející metoda inside-out. Upraveno z [44]. 

 

Z režimu cell-attached také vychází nejčastěji používaná whole-cell technika, která 

umožňuje měření proudu procházejícího z celé buňky. V případě whole-cell konfigurace 

(Obrázek 11) dojde k protržení úseku buněčné membrány díky prudkému a silnému sání, konce 

membrány tak přilnou ke stěně mikroelektrody. Takovým způsobem je vytvořen přímý kontakt 

intracelulárního prostředí buňky s vnitřním roztokem skleněné mikroelektrody, a tedy s měřící 

elektrodou. Při následném případném odstranění zbytku buněčné membrány od její části 

vyskytující se uvnitř mikroelektrody se konce membrány spojí a získáme tak úsek membrány 

orientovaný vnějším povrchem do vnějšího prostředí (varianta outside-out; Obrázek 11). [43], 

[44] 

 

Obrázek 11. Konfigurace whole-cell, outside-out a perforated-patch. Upraveno z [44]. 

 

Měření využívající whole-cell konfigurace lze provádět ve dvou režimech: voltage 

clamp (metoda vnuceného napětí), kdy se registrují proudové odezvy na napěťové impulzy, 

nebo current clamp (metoda vnuceného proudu), kdy testujeme vlastnosti membrány 

proudovými impulzy a zaznamenáváme změny membránového napětí. Při měření na 
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excitabilních buňkách můžeme použít tzv. nadprahové impulzy, tj. impulzy nad prahem pro 

vznik AN, které tak můžeme zaznamenávat. [42], [44] 

Při konfiguraci perforated-patch (Obrázek 11, vpravo) také vycházející z 

uspořádání cell-attached, je skleněná mikroelektroda vyplněna speciálním roztokem, 

obsahujícím antimykotickou nebo antibiotickou látku. Daný roztok po vytvoření pevného 

kontaktu mezi mikroelektrodou a membránou buňky začne působit na buněčnou membránu po 

dobu 15 minut nebo i déle v závislosti na koncentraci roztoku. V důsledku působení roztoku se 

utvářejí póry v membráně, čímž je zajištěn přístup k vnitřnímu prostředí buňky. Stejně jako 

whole-cell technika umožnuje tato metoda zkoumání proudu procházejícího z celé buňky. [43], 

[44] 

5.2 Využití patch clamp techniky při zkoumání IKs kanálů 

Patch clamp technika je velmi často používána při studiu elektrofyziologických 

vlastností IKs kanálů, např. při testování účinků různých látek včetně léčiv (viz dále studie 

Yumoto a kol.) nebo při stanovení vlivu určité mutace na funkčnost kanálu (viz dále studie 

Spätjens a kol.). Nejčastěji se v tomto případě setkáme s variantou whole-cell patch clamp 

v režimu vnuceného napětí.  

Studie Yumoto a kol. v roce 2004 použila metodu whole-cell patch clamp za účelem 

zkoumání účinků látky bepridilu na IKs. Měření bylo provedeno na buněčné linii HEK293, která 

byla transfekována plazmidy nesoucími geny KCNQ1 a KCNE1. Získané výsledky ukázaly, že 

sloučenina bepridil v terapeutických koncentracích (1-3 µM) výrazně inhibuje lidské srdeční 

IKs kanály rekonstruované v HEK293 buňkách (Obrázek 12). Účinnost bepridilu jako blokátoru 

IKs v dané studii byla srovnatelná s účinkem pozorovaným u typických blokátorů IKs kanálů, 

mezi které patří chromanol 239B a amiodarone. [45] 
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Obrázek 12. Účinek bepridilu na IKs. A) Proudový záznam kanálem za kontrolních podmínek (nahoře) 

a po přidání 3 µM bepridilu (dole). Proudy byly zkoumány krátkými (1 s) depolarizačními impulzy od 

-40 mV do +80 mV s krokem 10 mV. B) Roztažený proudový záznam kanálem za kontrolních podmínek 

(nahoře) a po přidaní 3 µM bepridilu (dole). C) Závislost velikosti proudu na membránovém napětí za 

kontrolních podmínek (kroužek), po přidání 1 µM bepridilu (trojúhelník) a po přidání 3 µM (čtverec) 

bepridilu. Upraveno z [45]. 

 

V roce 2014 se Spätjens a kol. zabývali charakterizací mutace K557E, která byla 

identifikována u pacientů s LQT1.  Elektrofyziologické měření bylo povedeno za využití patch 

clamp techniky na buněčné linii CHO bez mutace a s mutovanou variantou K557E. V režimu 

whole-cell byly registrovány proudové odezvy na napěťové impulzy dle napěťového protokolu 

(Obrázek 13, vpravo) u WT varianty (z angl. wild-type), mutované varianty v homozygotní 

(K557Ehom) a heterozygotní formě (tj. koexprese obou variant současně, což vede 

v transfekovaných buňkách k vytváření heteroteramerů s různým poměrem WT a K557E 

podjednotek; K557Ehet). K557Ehet reprezentuje variantu nacházející se u pacientů, neboť tito 

jsou heterozygotními nosiči mutace K557E. [31] 

Naměřená elektrofyziologická data (Obrázek 13) ukázala při použitém stimulačním 

protokolu úplnou absenci proudu v případě exprese mutované varianty v homozygotní formě 

(Obrázek 13 A, K557Ehom). Vlivem koexprese zkoumané mutace s WT kanály došlo 

k výraznému snížení proudu oproti proudu WT kanálem a posunu napěťové závislosti aktivace 

směrem doprava, tedy k pozitivnějším hodnotám (Obrázek 13 A, K557Ehet). Z Obrázku 13 B 

je patrné, že u IKs kanálu s mutací v homozygotním ustanovení došlo ke zpomalení aktivační 

kinetiky a k výraznému zrychlení deaktivační kinetiky v porovnání s IKs kanálem bez mutace. 
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Aktivační kinetika heterozygotní formy je významně pomalejší, její deaktivační kinetika je 

intermediární mezi WT a K557Ehom a je taktéž výrazně zrychlená oproti WT. [31] 

 

 

Obrázek 13. Elektrofyziologická charakteristika proudu kanálem bez mutace (WT) a s mutací 

v homozygotní (K557Ehom) a heterozygotní (K557Ehet) formě. A) Napěťová závislost proudů variantami 

WT, K557Ehom a K557Ehet po depolarizačních impulzech o délce 5 s od -50 do +90 mV. B) Napěťová 

závislost časové konstanty aktivace a deaktivace proudu pro WT, K557Ehom a K557Ehet kanály. Příslušné 

stimulační protokoly jsou vyobrazeny na obrázcích vpravo. Upraveno z [31]. 

 

Metoda whole-cell patch clamp má taktéž své uplatnění při studiu závislosti velikosti 

IKs na frekvenci stimulace. K tomuto účelů se obvykle používá několik variant pro měření 

v režimu voltage-clamp, které se mezi sebou liší konfiguraci stimulačních impulzů. Klasickou 

variantou, která byla zvolená pro účely této diplomové práce, je stimulace pravoúhlými 

napěťovými impulzy (viz podkapitola 6.5), méně často se ke stimulaci používají pilovité 

impulzy. Další moderní, avšak z technického hlediska náročnější variantou je metoda 

vnuceného AN (AP clamp, z angl. action potential clamp). Technika AP clamp umožnuje 

měření iontových proudů vybuzených přirozenými stimuly AN, které reprodukují 

fyziologickou elektrickou aktivitu srdeční buňky. Impulz AN je před samotnou stimulací bud’ 
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uměle vygenerován za využití matematického modelování nebo je změřen přímo ze srdeční 

buňky v režimu current-clamp, poté digitalizován a následně aplikován na měřenou buňku 

v režimu voltage-clamp. V dalších popsaných studiích ke zkoumání akumulace IKs byly použity 

jak klasické pravoúhlé stimulační impulzy, tak i impulzy AN. [46], [47] 

Studie Spätjens a kol. pomocí techniky AP clamp prozkoumala vliv mutace K577E na 

schopnost IKs kanálů akumulovat při vyšších stimulačních frekvencích, které více odpovídají 

skutečným fyziologickým podmínkám. K tomuto účelu byly použity stimulační impulzy AN 

nasnímané na izolovaných srdečních buňkách psa s intervaly mezi pulzy o délce 20 ms 

(Obrázek 14 A). Získané výsledky (Obrázek 14 A, B) ukazují, že při vyšších stimulačních 

frekvencích je akumulace proudu K557Ehet kanálů výrazně nižší ve srovnání s proudem 

WT kanály v důsledku zrychlené deaktivaci kanálů s danou mutací. Tento rozdíl byl více patrný 

po aplikaci cAMP/OA do pipetového roztoku, i když došlo k částečnému navýšení proudu 

K557Ehet (Obrázek 14 A, B), což dokazuje, že citlivost kanálů s mutací v heterozygotním 

ustanovení k cAMP-dependentní regulaci (viz podkapitola 1.1.1) je zachována. Avšak 

vzhledem k tomu, že amplituda proudu K557Ehet variantou je signifikantně nižší vůči WT, 

nedojde tak k dostačujícímu zkrácení APD v průběhu β-adrenergní stimulace. [31]  

 

 
Obrázek 14. Závislost akumulace IKs kanálu s mutací K557E a bez mutace na frekvenci stimulace. A) 

Proudové hustoty po aplikaci 100 stimulačních impulzů AN (255 ms) s intervaly mezi impulzy o délce 

20 ms. B) Sloupcový graf porovnávající velikosti hustoty proudů na konci prvního a posledního 

impulzu. C) Akumulace WT a K557Ehet IKs při stimulaci 200 pravoúhlými impulzy (250 ms, od -80 do 

+20 mV) s různými intervaly mezi impulzy (od 25 ms do 750 ms). Upraveno z [31]. 

 

Závislost akumulace IKs na velikosti intervalu mezi impulzy byla dodatečně 

prozkoumána pomocí pravoúhlých napěťových impulzů s proměnnými intervaly mezi impulzy. 
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Výsledky (Obrázek 14 C) prokázaly, že v důsledku větší akumulaci docházelo k významnému 

navýšení velikosti IKs WT variantou při kratších intervalech mezi impulzy (pod 100 ms). Stejná 

závislost, ale ve mnohem menší míře, byla pozorována i pro K557Ehet variantu. [31]   

Na základě získaných dat tato studie stanovila, že mutace K557E vyvolává dominantně-

negativní ztrátu funkce IKs kanálu, která je spojena s vážnými poruchami vrátkování tohoto 

kanálu. [31]  

Ve studii Rocchetti a kol. (2001) byla technika AP clamp využita k vyhodnocení 

závislosti velikosti IKs na frekvenci stimulace za podmínek napodobujících fyziologickou 

srdeční aktivitu. Proudové záznamy byly získány stimulací morčecích srdečních buněk 

opakujícími se impulzy AN při délkách stimulačního cyklu (DC) 1000 ms (150 ms impulz AN, 

850 ms pauza) a 250 ms (100 ms impulz AN, 150 ms pauza), impulzy AN tohoto stimulačního 

protokolu se mezi sebou lišili délkou trvání a konfigurací (Obrázek 15 A, B nahoře). Výsledky 

daného experimentu jsou znázorněny na Obrázku 15. Při obou použitých DC IKs dosáhl 

významné amplitudy ve fázi 2 AN (Obrázek 15 A, B dole). Zkrácení DC do 250 ms 

s doprovodnými změnami tvaru stimulačního impulzu vedlo k dřívější aktivaci kanálu a ke 

zvýšení IKs, což lze pozorovat na srovnávajících grafech (Obrázek 15 C, D). [48] 

Další stimulační protokoly ve studii Rocchetti a kol. byly navrženy tak, že úplně 

identické impulzy AN (Obrázek 15 E) byly opakovaně vnucovány buňce s proměnným 

intervalem mezi impulzy. Zkrácení intervalu mezi impulzy v tomto případě způsobilo prudký 

nárůst průměrné proudové hustoty, jak je patrné z Obrázku 15 F. Autoři dané studie na základě 

provedených experimentů dospěli k závěru, že při kratších délkách stimulačního cyklu dochází 

k navýšení IKs, avšak relativní příspěvek tohoto proudu k repolarizaci není závislý na DC, ale 

na poměru mezí dobou trvání stimulačních impulzů AN a délkou intervalů mezi impulzy. [48]  
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Obrázek 15. Závislost IKs na frekvenci stimulace. A) a B) Proudové záznamy naměřené z jedné stejné 

buňky po stimulaci impulzy AN při různých DC (1000 ms a 250 ms). C) Srovnání velikostí proudové 

hustoty pro DC 1000 ms a 250 ms. D) Časová závislost vodivosti IKs při DC 1000 ms a 250 ms. E) 

Proudové záznamy naměřené po stimulaci impulzy AN, aplikovanými při delších (E1) a kratších (E2) 

intervalech mezi impulzy. F) Srovnání velikostí proudové hustoty pro delší (E1) a kratší (E2) intervaly 

mezi impulzy. Upraveno z [48].  
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6. Praktická část 

Náplní praktické části této diplomové práce byla kultivace buněčné linie CHO (viz 

podkapitola 6.2) a její přechodná transfekce lidskými IKs kanály bez mutace (WT, z angl. wild-

type), či kombinací WT kanálů a kanálů s mutací T309I (WT+T309I; odpovídá situaci u 

heterozygotních nosičů mutace T309I) v molekulárně biologické laboratoři (viz podkapitola 

6.3). Transfekované CHO buňky byly dále využity k elektrofyziologickému měření 

membránových proudů technikou patch clamp v konfiguraci whole-cell (měření z celé buňky), 

za účelem zjištění závislosti velikosti IKs vedeného kanály bez mutace a postižených mutací 

T309I na frekvenci stimulace (viz podkapitola 6.4). Získané výsledky byly vyhodnoceny 

s využitím programu OriginPro (OriginLab Corporation), jejichž popisu a diskuzi se věnují 

podkapitoly 6.5 a 6.6.  

6.1 Použité materiály a přístroje 

Použitý materiál: 

• Kultivační médium F-12 Ham (Sigma-Aldrich) 

• Fosfátový pufr PBS (Sigma-Aldrich) 

• Buněčná linie CHO (Sigma-Aldrich) 

• Trypsin EDTA (Sigma-Aldrich)  

• Transfekční činidlo TransFast (Promega)   

• pcDNA obsahující KCNQ1-WT (zahrnující sekvenci pro GFP) a KCNE1 (dar od prof. 

Paula G.A. Volderse; Cardiovascular Research Institute Maastricht, Maastricht 

University; Nizozemsko) 

• pcDNA obsahující KCNQ1-c.926C>T (mutace T309I procházející z databáze Interní 

kardiologické kliniky FN Brno) - byla připravena metodou cílené mutageneze RNDr. 

Janem Hoškem, PhD. na Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, 

Veterinární a farmaceutická univerzita; Brno)   

• pcDNA obsahující AKAP9 (dar od prof. Roberta S. Kasse; Department of 

Pharmacology, Columbia University; New York, USA) 
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Přístrojové vybavení: 

• Laminární sterilní box (Schoeller instruments) 

• Inkubátor (Thermo electron corporation) 

• Vodní lázeň (Julabo) 

• Centrifuga (bioSan) 

• Inverzní fluorescenční mikroskop Eclipse TS100 (Nikon) 

• Třepačka Vortex (bioSan) 

• Tahač mikrokapilár DMZ-Univerzal Puller (Zeitz-Instruments) 

• Zesilovač Axopatch 200A (Axon Instruments) 

• A/D převodník Digidata 1200 (Axon Instruments)  

• Kapiláry z borosilikátového skla (World Precision Instruments) 

• Kultivační lahvičky s plochou 25 cm2 (Sigma-Aldrich) 

• Centrifugační zkumavky o objemu 15 ml a 1,5 ml (TPP) 
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6.2 Kultivace buněčné linie CHO 

Buněčná linie CHO byla po rozmražení kultivována v kultivačních lahvičkách o ploše 

25 cm2 ve sterilním živném Hamově médiu F-12 obsahujícím 10 % fetálního telecího séra 

(FCS), 0,005 % antibiotika gentamycinu a 2 mM L-glutaminu, a to v inkubátoru, zajišťujícím 

nezbytné podmínky pro existenci buněk (37 °C, 5 % CO2). 

 

Obrázek 16. Postup pasážování buněk. 

 

Po dosažení konfluence 80-90 % byla pravidelně prováděna pasáž buněk, aby nedošlo 

k prostorové inhibici dělení. Jednotlivé kroky pasážování jsou znázorněny na Obrázku 16. 

Sterilní podmínky vyžadované při práci s buněčnými kulturami byly zajištěny tím, že celý 

proces probíhal v čistých prostorech a s buňkami se manipulovalo v laminárním boxu. Stav 

buněk před začátkem pasážování byl zkontrolován pod mikroskopem. Po odsátí starého 

kultivačního média z lahvičky buňky byly opatrně opláchnuty 4 ml PBS. Dále bylo přidáno 1 

ml trypsinu, který působil na buňky v inkubátoru po dobu 90 s, aby došlo k uvolnění buněk od 

kultivačního povrchu. Ve stadiu, kdy jsou buňky odlepeny od kultivačního povrchu bylo 

zapotřebí přidat včas 3 ml kultivačního média do lahvičky pro inaktivaci trypsinu, jinak by 
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došlo k nevratnému poškození buněk. Buněčná suspenze pak byla promíchaná a přemístěna do 

15 ml zkumavky pro následnou centrifugaci (800 RPM, 4 min). Po centrifugaci byl od 

buněčného sedimentu, vzniklého na dně zkumavky, odsát supernatant a buněčná peleta byla 

resuspendována ve 3 ml Hamova média. V závislosti na aktuální rychlosti růstu buněk, určité 

množství (cca 275 µl) buněčné suspenze bylo přidáno do nové kultivační lahvičky s 5 ml 

kultivačního média, která byla po ukončení procesu pasážování uložena do inkubátoru.  

6.3 Transfekce buněk 

Buněčná linie CHO byla přechodně transfekována plazmidy nesoucími geny KCNQ1-

WT, KCNE1 a AKAP9. V případě mutace T309I v heterozygotním uspořádání byly CHO buňky 

přechodně transfekovány pcDNA KCNQ1-WT, KCNQ1-c.926C>T,  KCNE1 a AKAP9.   

 

Obrázek 17. Postup transfekce buněk. 

 

Příprava buněk na transfekci se prováděla současně s pasážováním. Buněčná suspenze 

z pasážování v množství 250 µl byla přidána do Petriho misky s nachystanými 2 ml 

kultivačního média a následně promíchána. Množství buněčné suspenze je však potřeba zvážit 
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podle aktuální rychlosti růstu buněk a doby, za kterou buňky budou transfekovány. Buňky byly 

po mikroskopické kontrole kultivovány v inkubátoru po dobu 24 h.  

Jak schematicky ukazuje Obrázek 17, transfekční směs byla připravena v centrifugační 

zkumavce o objemu 1,5 ml, kam byly postupně přidány všechny její složky v odpovídajícím 

množství (Tabulka 4 a 5). Transfekční směs obsahovala Hamovo médium bez telecího séra, 

které se míchalo s plazmidy naředěnými v PBS a s transfekčním činidlem TransFast. Výsledná 

směs byla ponechána po dobu 10 min při laboratorní teplotě. Po uplynutí této doby bylo 

z Petriho misky odsáto kultivační médium, buňky byly opláchnuty PBS a následně byla 

k buňkám přidána transfekční směs. Petriho miska byla ponechána v inkubátoru po dobu 1 h. 

Poté byly do Petriho misky přidány 2 ml kompletního Hamova média a miska byla opět 

umístěna do inkubátoru na 24 h. Další den byly transfekované buňky využity 

k elektrofyziologickému měření. 

Tabulka 4. Složení transfekční směsi pro přechodnou transfekci WT variantou. 

Složka Koncentrace (µl/ml) Ředění Objem (µl) 

KCNQ1-WT 719 5x 1,09 

KCNE1 319 1x 0,99 

AKAP9 634 1x 0,99 

TransFast - - 4,95 

Hamovo médium bez séra - - 1093 

 

Tabulka 5. Složení transfekční směsi pro přechodnou kotransfekci WT+T309I variantou. 

Složka Koncentrace (µl/ml) Ředění Objem (µl) 

KCNQ1-WT 719 10x 1,1 

KCNQ1-c.926C>T 350 5x 1,13 

KCNE1 319 1x 0,99 

AKAP9 634 1x 0,99 

TransFast - - 4,95 

Hamovo médium bez séra - - 1093 
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6.4 Měření technikou whole-cell patch clamp 

V této diplomové práci byla k měření membránových proudů iontovými kanály 

přechodně exprimovanými v membráně CHO buněk využita metoda whole-cell patch clamp. 

Experimenty byly realizovány na elektrofyziologickém pracovišti (Obrázek 18), které obsahuje 

Faradayovou klec, chránící zařízení před elektromagnetickým polem. Měřící aparatura je 

umístěna na antivibračním stole, který je nezbytnou součástí pracoviště, vzhledem k tomu, že 

patch clamp technika vyžaduje velmi stabilní platformu, aby se udržel pevný kontakt mezi 

buňkou a mikroelektrodou. Uvnitř Faradayovy klece se nachází mikroskop potřebný pro 

vizuální kontrolu pozice mikroelektrody vůči buňce, dále makro- a mikromanipulátor, pomocí 

kterých se mikroelektroda ovládá. Na pracovním stolku invertovaného mikroskopu je měřicí 

komůrka se suspenzí izolovaných buněk, kovovou referenční elektrodou a perfúzním 

systémem. Perfúzní systém, sloužící k omývání buněk příslušnými roztoky, se skládá ze 

systému ventilů, stříkaček a silikonových hadiček. K odsávání aplikovaných roztoků se používá 

peristaltická pumpa, nacházející se mimo klec. Další součástí elektrofyziologického pracoviště 

je počítač s monitorem, který je propojen prostřednictvím A/D převodníku a zesilovače s měřící 

elektrodou.  

Obrázek 18. Schematické znázornění pracoviště pro měření metodou patch clamp. 
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Před samotným měřením byly CHO buňky připraveny následujícím způsobem: Petriho 

miska s transfekovanými buňkami (viz podkapitola 6.3) byla vyjmuta z inkubátoru po uplynutí 

24 h od provedení transfekce. Nejdřív bylo zapotřebí zkontrolovat přítomnost úspěšně 

transfekováných buněk v misce za využití inverzního fluorescenčního mikroskopu tak, že CHO 

buňky exprimující kanály a GFP zeleně fluoreskují. Poté bylo od buněk odsáto staré médium a 

po opláchnutí 2 ml PBS následovala jejich krátká trypsinizace (přidáním 0,5 ml trypsinu po 

dobu 60 s), doprovázená mechanickým odloučením buněk ode dna Petriho misky za využití 

pipety. K inaktivaci trypsinu bylo buňkám dodáno 1,5 ml Hamova média. Buněčná suspenze 

byla dále promíchána a přemístěna do 15 ml zkumavky pro následnou centrifugaci (1000 RPM, 

5 min). Po centrifugaci byl od buněčného sedimentu opatrně odsát supernatant a buněčná peleta 

byla resuspendována ve 2 ml Hamova média s následným přidáním 0,5 ml Tyrodova roztoku 

(pH 7,4; složení v mM: 132 NaCl, 4,8 KCl, 2,0 CaCl2, 1,2 MgCl2, 10 HEPES, 5 glukózy). 

Několik kapek takto připravené buněčné suspenze bylo přidáno do měřicí komůrky (Obrázek 

18) s Tyrodovým roztokem a po uplynutí přibližně 15 minut, což je doba potřebná k tomu, aby 

buňky přilnuly ke dnu komůrky, bylo zahájeno měření.  

K zajištění kontaktu s intracelulárním prostředím měřené buňky byly použity dotykové 

mikroelektrody z borosilikátového skla, které se vyráběly za pomocí programovatelného 

horizontálního tahače mikrokapilár (Obrázek 19 A) přímo v laboratoři. Princip výroby spočívá 

v tom, že střed kapiláry se zahřívá do teploty tavení skla (Obrázek 19 C) a řízenou silou pak 

kapilára je protahována až k přetržení za vzniku dvou identických mikroelektrod (Obrázek 19 

D).  

Mikroelektroda byla naplněna roztokem (pH 7,3; složení v mM: 110 K-aspartát, 5 

K2ATP, 1 CaCl2, 1 MgCl2, 11 EGTA, 10 HEPES), jehož složení je blízké intracelulárnímu 

prostředí buňky. Mikroelektrody se plní injekční stříkačkou, na kterou je přes filtr připojeno 

plnící vlákno. Je důležitě předejít vzniku bublin během plnění mikroelektrody umístěním 

plnicího vlákna co nejhlouběji do špičky mikroelektrody. Kromě toho by nemělo dojít 

k poškození jejího hrotu nebo vniknutí nečistot při výrobě či nasunutí na měřicí elektrodu. Proto 

je nutné s mikroelektrodou manipulovat velmi opatrně.  
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Obrázek 19. Výroba skleněných mikrokapilár. A) Programovatelný tahač mikrokapilár. B) Skleněná 

kapilára z borosilikátového skla v upínacím mechanismu přístroje. C) Žhavění kolem středu kapiláry. 

D) Hotová skleněná mikroelektroda. Převzato z [46]. 

 

Na začátku pokusu je potřeba identifikovat buňku exprimující kanály za pomocí 

fluorescenčního mikroskopu (Obrázek 20). Poté je mikroelektroda pomocí mikromanipulátoru 

za mikroskopické kontroly ponořena do roztoku v měřící komůrce a začneme se postupně 

přibližovat za mikroskopické kontroly ke zvolené buňce (Obrázek 21 A). Při dotyku 

mikroelektrody s buněčnou membránou se prudce zvýší ohmický odpor a poklesne proudová 

odezva na aplikovaný napěťový impulz (Obrázek 21 B). Dále je lehkým sáním za využití 

injekční stříkačky připojené k drážku mikroelektrody vyvinut podtlak, díky čemuž přilne část 

buněčné membrány k vnitřní stěně mikroelektrody. Takto vytvořené těsné spojení (gigaseal) je 

doprovázeno vymizením veškerého proudu, jak je patrné z Obrázku 21 C, v důsledku odporu 

soustavy v GΩ. Následné lehké sání způsobí penetraci buněčné membrány vlivem vytvořeného 

podtlaku a je tak dosaženo přímého elektrického kontaktu měřící elektrody s intracelulárním 

prostředím buňky (Obrázek 21 D). Iontové proudy byly zaznamenány v režimu voltage-clamp, 
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tedy byly buňce opakovaně vnuceny stimulační napěťové impulzy za účelem sledování 

proudové odezvy na aplikovanou stimulaci (viz podkapitola 6.5). Průběh signálu byl sledován 

prostřednictvím zesilovače Axopatch 200A a A/D převodníku Digidata 1200 v softwarovém 

prostředí pCLAMP 9.2 (Molecilar Devices).  

 

Obrázek 20. Identifikace CHO buňky exprimující IKs kanály značené GFP. Převzato z [46]. 

 

 

 
Obrázek 21. Jednotlivé kroky metody whole-cell patch clamp. Upraveno z [46]. 
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6.5 Dosažené výsledky 

Za účelem zjištění závislosti velikosti IKs na frekvenci stimulace u kanálů bez mutace 

(WT) a u kanálů tvořených kotransfekovanými WT a mutovanými T309I podjednotkami 

(WT+T309I) bylo provedeno měření proudových odpovědí metodou whole-cell patch clamp 

v režimu voltage clamp. Stimulace byla realizována pomocí pravoúhlých napěťových impulzů 

trvajících 200 ms, které byly buňce vnucovány opakovaně (100x) z klidového napětí -80 mV 

až po napětí 20 mV (Obrázek 22). Použité stimulační protokoly byly aplikovány po jednotné 

pauze o délce 30 s a lišily se mezi sebou rozdílnou postupně se zvyšující frekvenci stimulace 

(1 Hz, 2 Hz, 2,86 Hz a 3,64 Hz), díky postupně se zkracujícím intervalům mezi impulzy (i.i., 

z angl. interpulse interval) od 800 ms (nejnižší frekvence stimulace) do 75 ms (nejvyšší 

frekvence stimulace). Ukázkové proudové průběhy kanálů WT a WT+T309I během těchto 

stimulačních protokolů u reprezentativních buněk jsou zobrazeny na Obrázku 23.  

 

Obrázek 22. Příklad napěťového stimulačního protokolu pro měření proudové odezvy IKs kanálu s 

frekvenci stimulace 2,86 Hz. Stimulační impulzy o délce trvání 200 ms byly buňce vnucovány 100x 

s intervalem mezi impulzy (i.i.) 150 ms.  
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Obrázek 23. Originální záznamy IKs v čase z reprezentativních buněk s exprimovanými WT (A) a 

WT+T309I (B) kanály při zkracujícím se intervalu mezi impulzy. Pro větší přehlednost jsou znázorněny 

pouze průběhy odpovídající vybraným impulzům, konkrétně 1., 2., 3., 4., 5., 10., 20., 50., 80. a 100. 
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Naměřená data byla zpracována. Z proudových záznamů byla analyzována velikost 

proudu (pA) na konci aplikovaných stimulačních impulzů, kde naměřené hodnoty dosahovaly 

své největší velikosti. Výsledky jsou vyhodnoceny jako průměry ± střední chyba průměru 

(SEM, z angl. standard error of the mean) z n počtu buněk za využití programu OriginPro verze 

9.5.1 (OriginLab Corporation). Pomocí stejného programu byla provedena i analýza statisticky 

významných rozdílů (použité testy – viz dále, uvedeno u jednotlivých porovnávaných veličin).  

Následující grafy (Obrázek 24 a 25) porovnávají průměrné hodnoty proudů WT a 

WT+T309I kanálů v závislosti na aplikovaných impulzech vzhledem k použitým stimulačním 

protokolům.  

 

Obrázek 24. Průměrné hodnoty IKs ± SEM WT (levý sloupec) a WT+T309I (pravý sloupec) kanálem při 

nejnižších stimulačních frekvencích 1 Hz a 2 Hz (i.i. = 800 a 300 ms). WT varianta: n = 8 pro i.i. = 800 

ms; n = 9 pro i.i. = 300 ms. WT+T309I varianta: n = 8 pro i.i. = 800 ms; n = 9 pro i.i. = 300 ms. 
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Obrázek 25. Průměrné hodnoty IKs ± SEM WT (levý sloupec) a WT+T309I (pravý sloupec) kanálem při 

nejvyšších stimulačních frekvencích 2,86 a 3,64 Hz (i.i. = 150 a 75 ms). WT varianta: n = 9; WT+T309I 

varianta: n = 9 pro i.i. = 150 ms; n = 8 pro i.i. = 75 ms.  

 

Akumulace WT proudu při nejnižší frekvenci stimulace (1 Hz, i.i. = 800 ms) je málo 

viditelná; více patrná začíná být, jakmile se zkrátí interval mezi impulzy na 300 ms (Obrázek 

24). Nejstrmější narůst WT proudu je patrný při nejkratším použitém intervalu 75 ms (Obrázek 

25).  

Z Obrázků 24 a 25 dále vyplývá několikanásobně nižší velikost WT+T309I proudu 

v porovnání s WT (podrobněji viz text dále a Obrázek 27). Při hodnocení akumulace 

WT+T309I proudu v závislosti na frekvenci stimulace si můžeme povšimnout, že se křivky 

odpovídající intervalům 800 a 300 ms se navzájem příliš neliší (Obrázek 24). Zřetelnou 

akumulaci tohoto proudu můžeme pozorovat především u nejkratších použitých intervalů 150 

a 75 ms (Obrázek 25).  

Dále se omezíme na porovnání průměrných hodnot proudů na konci prvního a 

posledního stimulačního impulzu, aby bylo možné kvantitativně vyjádřit míru akumulace u 

obou variant v závislosti na frekvenci stimulace a také porovnat navýšení proudu mezi WT 

a WT+T309I variantami. 
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Na Obrázku 26 je akumulace WT a WT+T309I proudů vyjádřena jako podíl mezi 

průměrnými hodnotami proudu na konci posledního a prvního stimulačního impulzu 

v závislosti na intervalech mezi impulzy. Z grafu je patrna nepřímo úměrná závislost akumulace 

na intervalu mezi impulzy u obou proudů, přičemž akumulace WT+T309I proudu je poněkud 

nižší oproti WT. Tento rozdíl však není statisticky významný. 

 

 

Obrázek 26. Akumulace WT a WT+T309I proudů vyjádřena jako poměr mezi průměrnými velikostmi 

proudů na konci 100. a 1. impulzu v závislosti na i.i. (od 75 do 800 ms). U WT varianty: n = 9 pro i.i. = 

75, 150, 300 ms; n = 8 pro i.i. = 800 ms. U WT+T309I varianty: n = 9 pro i.i. = 150, 300 ms; n = 8 pro 

i.i. = 75, 800 ms. 

 

 

Sloupcové grafy na Obrázku 27 a Tabulka 6 srovnávají průměrné hodnoty velikosti 

proudů obou variant (WT a WT+T309I) odpovídajících prvnímu a poslednímu vnucenému 

impulzu při postupně se zvyšující frekvenci stimulace. 
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Obrázek 27. Porovnání průměrných hodnot WT a WT+T309I proudů ± SEM při impulzech 1 a 100 pro 

příslušné intervaly mezi impulzy (800 ms (A), 300 ms (B), 150 ms (C), 75 ms (D)). Symboly * #, ** ## 

značí statisticky významný (p < 0,05) nebo vysoce významný (p < 0,01) rozdíl, Wilcoxonův test (*,**) 

a Mannův-Whitneyův U test (#, ##). U WT varianty: n = 9 pro i.i. = 75, 150, 300 ms; n = 8 pro i.i. = 

800 ms. U WT+T309I varianty: n = 9 pro i.i. = 150, 300 ms; n = 8 pro i.i. = 75, 800 ms. 

 

 

Tabulka 6. Porovnání průměrných hodnot WT a WT+T309I proudů ± SEM na konci pulzů 1 a 100 pro 

příslušné intervaly mezi stimulačními impulzy. Hodnoty v procentech odpovídají navýšení proudu při 

100. impulzu vůči 1. impulzu. 

Proud WT kanálem (pA) 

při 

 Proud WT+T309I kanálem 

(pA) při 

 

i.i. 

(ms) 

1 impulzu 100 impulzu 100 vs. 1 1 impulzu 100 impulzu 100 vs. 1 

800 196,1±35,3 229,1±37,8 14 % 81,4±28,3 82,7±24,9 2 % 

300 230,3±49,4 319,9±56,0 28 % 104,8±32,1 118,9±31,3 12 % 

150 207,4±35,6 451,9±112,6 54 % 102,3±29,8 172,1±44,3 41 % 

75 210,7±35,4 571,1±147,8 63 % 105,9±33,4 214,1±62,5 51 % 
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Z uvedených výsledků je patrné, že k výraznému navýšení IKs WT kanálem docházelo 

při vyšších frekvencích stimulace, konkrétně při intervalech mezi impulzy pod 300 ms, což 

vyplývá i z výsledků statistické analýzy (Obrázek 27). Statisticky vysoce významný rozdíl 

(Wilcoxonův test, p < 0,01) mezi hodnotami WT proudu na konci a na začátku stimulace, se 

projevil při nejkratších intervalech mezi impulzy (150 ms a 75 ms). Maximální dosažená 

průměrná hodnota proudu 571,1 ± 147,8 pA (n = 9) odpovídá poslednímu aplikovanému 

impulzu při stimulační frekvenci přibližně 3,64 Hz (i.i. = 75 ms). Při tomto stimulačním 

protokolu došlo k navýšení IKs přibližně o 63 % ve srovnání s průměrnou hodnotou proudu 

210,7 ± 35,4 pA (n = 9) na konci prvního stimulačního impulzu.  

Velikost proudu klesá postupně s rostoucím intervalem (300 ms a 800 ms), avšak 

statisticky významné změny (Wilcoxonův test, p < 0,05) byly rovněž zaznamenány u obou 

stimulačních protokolů. Nejnižší použitá frekvence stimulace (1 Hz, i.i. = 800 ms) vedla 

k navýšení IKs pouze o 14 % z průměrné velikosti proudu 196,1 ± 35,3 pA na 229,1 ± 37,8 pA 

(n = 8).  

V případě WT+T309I varianty se statisticky významný rozdíl v hodnotách proudů 

ukázal při intervalech 75 ms (Wilcoxonův test, p < 0,01) a 150 ms (Wilcoxonův test, p < 0,05). 

Maximální naměřená hodnota WT+T309I proudu byla 214,1 ± 62,5 pA (n = 8) při největší 

stimulační frekvenci. Navýšení IKs u tohoto protokolu představovalo přibližně 51 % z průměrné 

hodnoty proudu 105,9 ± 33,4 pA (n = 8). Mezi hodnotami WT+T309I proudů naměřených při 

stimulačních impulzech s nejdelšími intervaly (300 ms a 800 ms), nebyla zaznamenána 

statisticky významná odlišnost.  

Ze statistického hodnocení velikosti proudů WT a WT+T309I vyplývá signifikantní 

rozdíl v hodnotách proudů (Mannův-Whitneyův U test) a to pro všechny frekvence stimulace. 

Vysoce významná statistická odlišnost (p < 0,01) je patrná mezi hodnotami odpovídajícími 

posledním impulzům při nejnižších stimulačních frekvencích (1 Hz a 2 Hz). 
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6.6 Diskuze dosažených výsledků 

V rámci praktické části této diplomové práce bylo provedeno zkoumání závislosti 

velikosti IKs kanálem bez mutace (WT) a s mutací T309I v heterozygotním uspořádání 

(WT+T309I) na frekvenci stimulace. Mutace T309I (c.926C>T) patří mezi tzv. missense 

mutace v genu KCNQ1, způsobující mimo jiné vznik LQT1 u její nosičů (viz podkapitola 

2.2.1). Funkční efekt této mutace na IKs kanál nebyl zatím plně prozkoumán. 

Analýzou dosažených výsledků (viz podkapitola 6.5) bylo zjištěno, že akumulace IKs 

WT kanálem se projevila u všech stimulačních protokolů a byla největší při nejvyšší frekvenci 

stimulace (navýšení o 63 % při frekvenci stimulace 3,64 Hz). Jak už bylo poznamenáno 

v teoretické části práce, charakteristickým rysem IKs kanálů je pomalá deaktivační kinetika (viz 

podkapitola 1.1.3). Díky této vlastnosti vedly kratší intervaly mezi impulzy u použitých 

stimulačních protokolů k neúplné deaktivaci IKs kanálů, tj. k jejich kumulaci v zavřených 

stavech blízkých jejich otevření, což způsobilo postupné navýšení IKs s každým dalším 

aplikovaným impulzem. Lze dospět k závěru, že získané výsledky potvrdily základní vlastnost 

IKs kanálů v souladu s literárními údaji. [31], [48], [49] 

Akumulace IKs se u varianty WT+T309I projevila v mnohem menší míře a konečná 

průměrná velikost proudu nedosáhla úrovně IKs WT, dokonce i při nejkratších použitých 

intervalech mezi impulzy 75 ms (214,1 ± 62,5 pA u WT+T309I vs. 571,1 ± 147,8 pA u WT). 

Srovnáním průměrných hodnot IKs na konci prvního stimulačního impulzu u WT a WT+T309I 

varianty bylo zjištěno, že vlivem koexprese zkoumané mutace s WT kanály došlo ke snížení 

proudu přibližně o 53 % vůči proudu WT kanálem. Při srovnání proudu během 100. impulsu je 

dysfunkce varianty WT+T309I ještě výraznější, proud poklesl o 63 % vůči proudu WT 

kanálem.  Na základě těchto údajů lze konstatovat, že mutace T309I způsobuje částečnou ztrátu 

funkce IKs kanálu, která je výraznější během vyšších frekvencí stimulace.  

Podkladem snížené akumulace IKs u WT+T309I kanálů je pravděpodobně změna 

kinetiky vrátkování kanálů, konkrétně zrychlení deaktivace. Toto bude třeba v budoucnu 

prověřit, podobně jako to např. udělali Spätjens a kol. při studiu mutace K557E (viz podkapitola 

5.2). [31]    

Významné snížení amplitudy IKs WT+T309I kanálem oproti normálnímu proudu, 

navzdory částečně zachované akumulaci, může mít za následek snížení repolarizačního proudu 

v průběhu fáze plató a fáze pozdní repolarizace (viz kapitola 1), což vede k život ohrožujícímu 
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prodloužení APD při zvýšené srdeční frekvenci, např. během β-adrenergní stimulace (fyzická 

a emoční zátěž), nebo při blokádě IKr (viz podkapitola 1.1.3). U nosičů mutace T309I (T309I+ 

v Obrázku 28) byla délka intervalu QTc na EKG signifikantně delší než u jejich zdravých 

příbuzných (T309- v Obrázku 28) již za klidových podmínek (465 ± 5 ms vs. 418 ± 5 ms; 

nepárový t-test, p < 0,01; zdroj klinických dat: doc. MUDr. T. Novotný, Ph.D., Interní 

kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Brno). Ve 4. minutě restituce po ergometrickém 

vyšetření se tento rozdíl dále zvýraznil. U zdravých příbuzných došlo jen k mírnému 

prodloužení intervalu QTc (420 ± 6 ms), zatímco u nosičů mutace T309I fyzická aktivita 

způsobila výrazné prodloužení QTc (509 ± 7 ms; párový t-test, p < 0,001), signifikantně vyšší 

než u jejich zdravých příbuzných (nepárový t-test, p < 0,001).  

 

Obrázek 28. Porovnání průměrných hodnot intervalu QTc v klidu a po ergometrickém vyšetření u nosičů 

mutace T309I (T309I+) a jejich zdravých příbuzných (T309I-). Symboly *** a ### značí statisticky 

vysoce významný rozdíl (p < 0,001), párový t-test (*) a nepárový t-test (#). 
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Schopnost kumulace IKs kanálů s mutací by mohla být dále prozkoumaná za využití 

„přirozenějších“ stimulačních impulzů, konkrétně AN srdečních buněk s různými délkami 

trvání impulzů a intervalů mezi impulzy (viz podkapitola 5.2). Kromě toho by bylo vhodné 

ověřit citlivost kanálů s mutací na β‐adrenergní stimulaci, která může akumulaci proudu 

významně změnit. Výsledky takové komplexnější analýzy by mohly přispět k detailnějšímu 

zjištění vlivu mutovaných kanálů na průběh AN a určení přesného mechanismu, kterým mutace 

T309I narušuje funkci IKs kanálu. [31], [48], [49]  
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Závěr 

Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu závislosti velikosti IKs vedeného 

kanály bez mutace a kanály tvořenými kotransfekovanými WT a mutovanými T309I 

podjednotkami. Diplomová práce za účelem bližšího seznámení s problematikou tématu byla 

rozdělena na dvě základní části: teoretickou a praktickou. 

Cílem teoretické části bylo poskytnout základ k vypracování části praktické a analýze 

dosažených výsledků. První kapitola popisuje vlastnosti a význam lidského srdečního IKs 

kanálu. Proud vedený tímto kanálem (IKs) poskytuje tzv. repolarizační rezervu, např. za 

zvýšeného tonu sympatiku, čímž zabraňuje nadměrnému prodlužování repolarizace akčního 

napětí srdečních buněk. Mutace v genech KCNQ1 a KCNE1, kódujících strukturu jednotlivých 

podjednotek IKs kanálu, narušují jeho funkci a způsobují mimo jiné i vznik dědičných 

arytmogenních syndromů dlouhého nebo krátkého intervalu QT, o čemž je pojednáno ve druhé 

kapitole teoretické části. Jako biologický materiál v experimentální části práce byla zvolena 

buněčná linie CHO (kapitola 3), a to díky její schopnosti rychlého růstu, snadné kultivace, 

transfekce a častému využití ve studiích zabývajících se zkoumáním IKs kanálů a funkčního 

dopadu mutací asociovaných s dědičnými arytmiemi. Problematikou transfekčních metod se 

zaobírá čtvrtá kapitola a poslední kapitola teoretické části je věnována technice patch clamp 

včetně existujících konfigurací metody a příkladů využití této techniky při studiu 

elektrofyziologických vlastností IKs kanálů. 

Praktická část práce je zaměřená na práci s buněčnými kulturami (kultivace, transfekce) 

v laboratoři čistých prostor a provedení elektrofyziologického měření metodou whole-cell 

patch clamp. Pro expresi mutovaných (WT+T309I) a nemutovaných (WT) IKs kanálů 

v buněčné linii CHO byla zvolena metoda přechodné chemické transfekce. Transfekované 

CHO buňky byly následně využity k měření membránových proudů iontovými kanály. Z 

naměřených záznamů byly analyzovány průměrné hodnoty IKs na konci aplikovaných 

stimulačních impulzů, kde proud dosahoval své největší velikosti. Analýzou dosažených 

výsledků bylo stanoveno, že mutace T309I má negativní efekt na IKs kanály, zejména snižuje 

amplitudu IKs a míru akumulace tohoto proudu při vyšších stimulačních frekvencích, které 

simulují situaci při zrychleném srdečním rytmu. Nosiči mutace T309I jsou proto náchylnější ke 

vzniku komorových arytmií, zejména při vyšších srdečních frekvencích, o čemž svědčí 

prodloužení intervalu QTc na EKG u pacientů s LQT1 jak v klidu, tak i po tělesné zátěži.    
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 

AC  Adenylátcykláza; Adenylyl cyclase 

A/D  Analogově-digitální převodník  

AF  Fibrilace síní; Atrial fibrilation 

AKAP  Protein, ukotvující A kinázu; A-kinase anchoring protein 

AKAP9 Gen, kódující Yotiao protein; A-kinase anchoring protein 9 

AN  Akční napětí 

AP clamp Metoda vnuceného AN; Action potential clamp 

APD  Délka trvání AN; Action potential duration 

βAR  β-adrenergní; Beta adrenergic 

cAMP  Cyklický 3´, 5´-adenosinmonofosfát; Cyclic adenosine monophosphate 

CHO  Buňky z ovarií čínského křečka; Chinese hamster ovary  

cm2  Centimetr čtvereční 

CO2  Oxid uhličitý  

COS  Buňky získané imortalizací buněk CV-1 virem SV40 

DC  Délka stimulačního cyklu 

EAD  Sekundární depolarizace; Early afterdepolarization 

GFP  Zelený fluorescenční protein; Green fluorescent protein 

GΩ  Giga ohm 

HEK293 Buňky ledvinového epitelu lidského embrya; Human embryonic kidney  

ICa,L  Vápníkový proud L-typu; Long-lasting 

IK  Zpožděný draslíkový proud 

IK1  Draslíkový proud pozadí 

IKr  Rychlá (rapid) složka opožděného draslíkového proudu 
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IKs  Pomalá (slow) složka opožděného draslíkového proudu 

IKur  Velmi rychlá (ultrarapid) složka opožděného draslíkového proudu 

INa  Sodíkový proud 

Ito  Přechodný draslíkový proud; Transient outward 

i.i.  Interval mezi impulzy; interpulse interval 

JLNS  Jervellův-Lange-Nielsenův syndrom  

KCNE1 β-podjednotka IKs kanálu 

KCNE1 Gen, kódující protein KCNE1, člen 1 podrodiny E; Potassium voltage-

gated channel subfamily E requlatory subunit 1 

KCNQ1 Gen, kódující protein Kv7.1, člen 1 podrodiny Q; Potassium voltage-

gated channel subfamily Q member 1 

Kv  Napěťově-řízené draslíkové kanály; Voltage-gated potassium channels  

Kv7.1  α-podjednotka IKs kanálu 

LQTS  Syndrom dlouhého intervalu QT; Long QT syndrome 

ml  Mililitr 

µl  Mikrolitr 

mV  Milivolt 

OA  Kyselina okadaová  

OZ  Operační zesilovač 

pA  Pikoampér 

PBS  Fosfátový pufr; Phosphate buffered saline  

pcDNA Plazmidová komplementární DNA 

PDE  Fosfodiesteráza; Phosphodiesterase 

PGD  Pórová doména; Pore-gate domain  

PIP2  Fosfatidylinositol-4,5-bifosfát; Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 
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PKA  Proteinkináza A; Protein kinase A 

PP1  Proteinfosfatáza 1; Protein phosphatase 1 

RPM  Otáčky za minutu; Rotations per minute 

RWS  Romano-Wardův syndrom 

QTc  Korigovaný interval QT 

SEM  Střední chyba průměru; Standard error of mean 

SQTS  Syndrom krátkého intervalu QT; Short QT syndrome 

VSD  Napěťově-senzitivní doména; Voltage-sensing domain  

TdP  Torsade de pointes arytmie 

WT  Přirozená varianta; Wild-type 

WT+T309I Kombinace WT kanálů a kanálů s mutací T309I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


