
 
 

 



 
 



 
 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím magnetických nanočástic, SPIO nanočástic a 

nanočástic komerčního produktu MATra pro transfekci plasmidu ASAP do HEK293 buněk a 

následnou optimalizací tohoto procesu. K experimentální části je přiložena teoretická část 

shrnující poznatky z oblasti syntézy magnetických nanočástic, jejich využití v biomedicíně, 

teorii zabývající se možnostmi vložení cizorodé DNA či plasmidu do buňky a způsoby 

vyhodnocování úspěšnosti těchto experimentů. 
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transfekce 

SUMMARY 

This bachelor’s thesis deals with using of magnetic nanoparticles, SPIO nanoparticles and 

nanoparticles of commercial product MATra for transfection of ASAP plasmid into HEK293 

cells and subsequent optimization of the process. The experimental part is enclosed with 

theorethical part that summarizes findings from the fields of synthesis of  magnetic 

nanoparticles and their biomedical applications, theory dealing with possibilities of the 

insertion of foreign DNA or plasmids into the cell and of its efficiency evaluation. 
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1. Úvod 

Velice diskutovaným tématem poslední doby jsou nanomateriály a jejich využití. Pojmem 

„nanomateriály“ jsou myšleny takové materiály, které alespoň jedním ze svých rozměrů 

dosahují velikosti menší než 100 nm. Dělíme je na nanovlákna, nanofilmy a nanočástice 

podle toho, kolik ze svých rozměrů mají menší než 100 nm (1D,2D,3D).
 [1]

 

Předmětem této práce jsou nanočástice, tedy nanomateriály, které toto kritérium splňují 

všemi třemi svými rozměry. Ty, jako takové, mohou být z různých materiálů – mezi 

nejpoužívanější patří například stříbro, zlato, uhlík, oxid titaničitý, liposomy, polovodičové 

kovy a v neposlední řadě také železo a jeho oxidy.  

 

Obrázek 1: Srovnání velikostí objektů mikro- a nano- rozměrů 

Nanočástice postupně nalézají své uplatnění v široké škále oblastí - v medicíně jako 

diagnostický a terapeutický nástroj sloužící pro transport léčiv, značení buněk, léčbu cílenou 

lokální hypertermií, či jako kontrastní činidlo pro magnetickou rezonanci. V materiálech se 

nanočástice používají jako zdroj specifických vlastností. Mezi nejznámější takto používané 

nanočástice patří oxid titaničitý, používaný pro svou samočistící schopnost (fotokatalytický 

efekt), a stříbro, díky svým baktericidním vlastnostem. V oblasti energií a elektroniky jsou 

používány nanočástice různých složení (zlato, stříbro, platina, polovodiče). Například zlaté 

nanočástice v kombinaci s organickými molekulami slouží jako tzv. NOMFET tranzistory se 

schopností pracovat podobně, jako synapse nervové soustavy. Další oblastí, ve které nově 

nalézají své využití, je ekologie – nanočástice wolframu a železa se používají k čištění 

životního prostředí.
 [2]

 

Jedná se tedy o materiály relativně běžně známé z každodenního života, a přesto se při 

přechodu do „nanosvěta“ potýkáme s faktem, že projevují vlastnosti nové, v makrosvětě pro 

sebe netypické. Jednou z takovýchto vlastností, podmíněných jejich velikostí, je schopnost 

relativně snadno pronikat do buněk. 
[1]
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Právě této vlastnosti se snaží využít genové inženýrství. Nanočástice díky ní tvoří ideální 

nosiče pro vpravení genetické informace formou nukleové kyseliny do buňky. U metod s 

potenciálním využitím in vivo však stále není vyřešena otázka metabolismu a možného 

vyloučení nanočástic z těla. 

 Následující teorie má za cíl shrnout poznatky z oblasti magnetických nanočástic, jejich 

syntézy a využití, a také z oblasti genového inženýrství, především jeho části týkající se 

možností vložení DNA do buňky a způsobů vyhodnocování úspěšnosti takto provedených 

experimentů. 
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2. Teoretická část  

Na vlastnosti nanočástic jsou kladeny specifické nároky, a to podle oblastí, ve kterých 

jsou využívány. V oblasti biomedicíny patří mezi nejdůležitější vlastnosti velikost, vhodné 

chemické složení, nízká toxicita, biodegradabilita a možnost jejich funkcionalizace a vazby 

požadovaných ligandů.
[3]

 

Nanočástic je, jak bylo zmíněno výše, značné množství druhů z mnoha různých materiálů 

a je tedy zcela nad rámec této práce se problematiky týkající se všech těchto druhů a využití i 

jen dotknout. Proto se budeme věnovat pouze druhu nanočástic námi používanému – 

nanočásticím magnetickým (dále jen MNPs). 

MNPs obecně jsou skupinou nanočástic, se kterými lze manipulovat za použití 

magnetického pole.
[3]

 Pro výrobu takovýchto nanočástic se používají slitiny magnetických 

prvků, čisté magnetické kovy, či jejich chemické sloučeniny.  

2.1. Dělení magnetických nanočástic 

2.1.1. Magnetické nanočástice ze slitin magnetických prvků 

Pro výrobu MNPs ze slitin magnetických prvků se používá například slitina CoPt3, slitina 

FePt, či slitina FeCo. První dvě slitiny obsahující platinu mají společné znaky, které z nich 

dělají pro biomedicínu zajímavé materiály – mají velkou magnetokrystalickou anisotropii (je 

potřeba různé množství energie, aby byl materiál zmagnetizován v různých směrech) a 

vysokou odolnost vůči oxidaci. Zájem o slitinu FeCo poslední dobou vzrůstá, a to především 

kvůli její oproti oxidům železa vyšší saturační magnetizaci, nicméně zásadním problémem 

zůstává její nestabilita v kontaktu se vzduchem. 
[4]

 

2.1.2. Magnetické nanočástice z magnetických kovů 

MNPs z čistých magnetických kovů (např. Ni, Co, Gd) jsou pro biomedicínské využití 

atraktivní především pro svou vysokou saturační magnetizaci. Hlavní nevýhodou tohoto typu 

nanočástic je, že snadno podléhají oxidaci, a to tím více, čím je částice menší. Tento problém 

je snadno řešitelný - povrch se dá modifikovat tak, aby byl vůči oxidaci odolný – více viz. 

stabilizace magnetických nanočástic.
[4]
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2.1.3. Magnetické nanočástice z oxidů železa 

Jedná se o nejvíce používanou skupinu MNPs. MNPs oxidů železa, jako jsou magnetit 

(Fe3O4) a maghemit (γ-Fe2O3), při přechodu na nano- rozměr projevují novou vlastnost – tzv. 

superparamagnetismus.  

Superparamagnetismus je jev, při kterém mohou látky projevit vlastnosti podobné 

paramagnetismu (stávají se magnety v přítomnosti vnějšího magnetického pole). Zásadním 

rozdílem však je, že superparamagnetické MNPs mají mnohem vyšší magnetickou 

susceptibilitu a mají zanedbatelný zbytkový magnetismus – výsledkem je vymizení 

hysteréze.  Takovým to MNPs se říká SPIO nanočástice. 
[3, 4]

 

2.2. Syntéza magnetických nanočástic 

Důležitým tématem týkajícím se MNPs je možnost a způsob jejich syntézy. Každý 

způsob výroby MNPs je něčím charakteristický a ovlivní výsledné vlastnosti a povahu částic. 

Z aktuálně používaných metod je potřeba zmínit především nejčastěji využívanou 

koprecipitaci, dále pak termolýzu, mikroemulzi, hydrotermální syntézu, sonochemickou 

syntézu, a sol-gel syntézu. 

2.2.1. Koprecipitace 

Koprecipitace je považována za nejjednodušší a momentálně nejúčinnější metodu výroby 

MNPs s oxidy železa. Principem koprecipitace je reakce roztoku železnatých, či železitých 

solí v zásaditém prostředí při inertní atmosféře. Velikost, tvar a vlastnosti výsledných MNPs 

jsou závislé na podmínkách, při kterých reakce probíhá. Takto získané magnetitové MNPs 

jsou však nestabilní a rychle podléhají oxidaci na maghemit. Z tohoto důvodu se provádí 

jejich cílená oxidace na maghemit v kyselém prostředí. 
[5, 7]

 

2.2.2. Termolýza prekurzorů 

Způsob výroby magnetických nanočástic nazývaný termolýza prekurzorů vychází z 

teplotního rozkladu organicko-metalických sloučenin za přítomnosti stabilizačního 

surfaktanu. Reakce probíhá v organickém rozpouštědle s vysokým bodem varu.
 [5] 
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2.2.3. Mikroemulze 

Tato metoda využívá jevu probíhajícího při smíchání dvou emulzí typu voda v oleji. 

Emluze jsou tvořeny dvěma složkami – složkou vodnou (dispergovaná látka tvořící částice o 

velikosti cca 50 nm) a složkou uhlovodíkovou, tvořící disperzní prostředí. Smísíme-li dvě 

takovéto emulze obsahující námi zacílené reaktanty, částice se budou srážet, spojovat se a 

znovu rozpadat dokud nedosáhnou podoby micel. Po přidání rozpouštědla lze snadno 

extrahovat vzniklou sraženinu, a to filtrací nebo centrifugací.
[5, 6] 
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2.2.4. Hydrotermální syntéza 

Metoda hydrotermální syntézy spočívá ve využití jevů probíhajících při styku tří různých 

fází (pevná, kapalina a roztok) za hydrotermálních podmínek. Jako pevná fáze může být 

přítomen například linoleát námi požadovaného kovu. Kapalnou fázi v tomto případě bude 

tvořit ethanol a kyselina linolová a fázi roztoku směs vody a ethanolu (viz obrázek) 
[5, 7]

 

 

Obrázek 2: Princip hydrotermální syntézy 

2.2.5. Sonolýza 

Sonolýza je metoda velice podobná termolýze, zásadní rozdíl je však ve zdroji teploty 

vedoucí k rozkladu organo-metalických prekurzorů. Ta je u sonolýzy  způsobena rychlým 

zhroucením kavitačních bublin vytvořených ultrazvukem.
[7]

 

2.2.6. Sol-gel syntéza 

Tato metoda je založena na hydroxylaci a následné kondenzaci molekulárních prekurzorů 

za vytvoření koloidní směsi (tzv. sol) nanočástic. Následná kondenzace a polymerace vedou 

k vytvoření gelu, ze kterého po tepelném zpracování získáme námi požadované částice.
 [7]
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2.3. Stabilizace a funkcionalizace magnetických nanočástic 

Dalším procesem předcházejícím použití nanočástic, je jejich stabilizace a 

funkcionalizace. Tímto procesem se snažíme zabránit jejich agregaci, oxidaci, snížit či úplně 

odstranit jejich toxické vlastnosti a umožnit navázání námi určeného ligandu. Obecným 

řešením tohoto problému je dodatečně vytvořit tzv. „plášť”. Výsledkem je nová 

nanostruktura skládající se z jádra a pláště – tzv. „core-shell“ struktura.
 [3]

 Podle látek 

používaných ke stabilizaci lze rozdělit nově vzniklé nanočástice do dvou skupin –  

nanočástice s organickým či anorganickým pláštěm. Plášť samotný může být k jádru vázán 

buďto chemicky (kovalentní vazbou), nebo pouze fyzikálně (elektrostaticky, či sorpcí) 

 

 

Obrázek 3: Nanostruktura skládající se z jádra, pláště a ligandů 

2.3.1. Magnetické nanočástice s organickým pláštěm 

Do skupiny MNPs s organickým pláštěm patří MNPs s pláštěm tvořeným surfaktanty, 

mastnými kyselinami a polymery. Surfaktanty se používají již při syntéze MNPs, jelikož 

zabraňují aglomeraci částic a jsou schopny MNPs udržet v rozptýleném stavu, což je žádoucí. 

Mezi nejčastěji používané látky patří dextran, polyethylenglykol, polyvinylalkohol, 

alginát, chitosan, kyselina palmitová, stearová, olejová a citrónová.
 [5, 7]

 

2.3.2.  Magnetické nanočástice s anorganickým pláštěm 

Do skupiny nanočástic s anorganickým pláštěm patří MNPs s pláštěm tvořeným 

anorganickými látkami. Mezi nejpoužívanější patří oxid křemičitý, uhlík, drahé kovy (zlato, 

platina) či oxidy látek vytvořené mírnou oxidací vnější vrstvy nanočástic.
 [5, 7] 
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2.4. Využití magnetických nanočástic 

MNPs mají díky svým vlastnostem potenciál pro využití v různých oblastech medicíny. V 

oblasti léčby stojí za zmínku především cílená destrukce buněk účinkem hypertermie a 

transport léčiv na přesně lokalizované místo. V oblasti diagnostiky je využití širší - 

nanočástice lze využít pro separaci buněk či látek in vitro, magnetické značení buněk či látek, 

a v neposlední řadě jako kontrastní látku pro magnetickou rezonanci. Kromě oblasti 

diagnostiky a léčby nachází MNPs využití i v genovém inženýrství. 
[8]

 

2.4.1. Magnetické značení buněk a biomolekul 

Chceme-li označit buňku, jakoukoliv její část či námi zacílenou biomolekulu, je potřeba 

modifikovat povrch nanočástice tak, aby projevoval specifickou vazbu s námi určenou látku 

(či částí buňky). Takto označené objekty lze následně zobrazit za pomoci magnetické 

resonance.
[7, 8]

 

2.4.2. Separace buněk a biomolekul 

Separace buněk nebo biomolekul spočívá v jejich označení MNPs a následném 

odseparování pomocí externího magnetického pole, viz. obrázek 4. 
[3, 7, 8]

 

 

Obrázek 4: Princip magnetické separace látek 
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2.4.3. Transport léčiv 

MNPs lze využít k cílenému transportu léčiv na určité místo. Za pomoci MNPs s vhodně 

modifikovaným povrchem (a na něm navázaným léčivem) se dá léčba provést lokálně a 

minimalizovat vedlejší účinky použitých látek (např. chemoterapie). Léčivo navázané na 

MNPs by, v ideálním stavu, bylo podáno intravenózně a následně krevním řečištěm 

dopraveno až do cíle. Zde by se uvolnilo, aniž by během cesty ovlivnilo oblasti jiné, než námi 

určené. Místo účinku se dá blíže specifikovat magnetickým polem se silným gradientem. 

Intravenózní podání a využití externího magnetického pole pro transport léčiv nanočásticemi 

však není podmínkou.
 [3, 8]

 

2.4.4. Hypertermie 

Použití MNPs pro vznik lokální hypertermie by mohlo najít využití především při léčbě 

rakoviny. Za pomoci střídavého magnetického pole a MNPs zacílených do oblasti nádoru je 

možno nádorové buňky zničit, a to s minimálními účinky na “zdravé” buňky, jelikož 

nádorové buňky jsou na teplo citlivější než buňky “zdravé”.
[3, 7, 8]

  

2.4.5. Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci 

Vhodně modifikované MNPs mohou působit jako negativní kontrastní činidlo pro 

magnetickou rezonanci. Vlivem svého superparamagnetismu na snímku způsobují ztmavení 

tkáně.
 [3, 7, 8]

 

2.4.6. Využití v genovém inženýrství 

MNPs jsou díky své velikosti a schopnosti superparamagnetismu atraktivní pro genové 

inženýrství – lze s nimi provádět transfekce. Modifikuje-li se vhodně jejich povrch pro vazbu 

plazmidové DNA, mohou sloužit jako transientní transfekční metoda pro expresi proteinů 

v buňkách. Příkladem takového využití může být například komerčně optimalizovaný kit 

MaTra. 
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2.5. Genové inženýrství – souhrn používaných metod 

Genové inženýrství je definováno jako „cílená změna genetické informace (genomu) za 

využití moderních biotechnologických metod“.
 [9]

 

 Jedná se tedy o disciplínu zabývající se cílenými úpravami organismů na úrovni genomu, 

a to ať už ve smyslu vložení genu nového, odstranění genu stávajícího, či pouhému potlačení 

nebo zesílení exprese některého z genů. K vložení námi požadovaných genů se používají tzv. 

vektory. Organismy vytvořené za pomoci genového inženýrství považujeme za geneticky 

modifikované. Hlavním důvodem pro genetickou modifikaci organismu je snaha dodat mu 

nějakou, pro lidi žádoucí vlastnost – například odolnost vůči nemocem, zvýšení míry 

přizpůsobivosti organismů určitým podmínkám (u rostlin například pH, teplota, aj.). Za 

pomoci úprav lze buňky „naprogramovat“ tak, aby vytvářely látky, které normálně nevytváří 

(např. růstový hormon, či inzulín), nebo vytvářet organismy s vlastnostmi pro svůj druh 

naprosto nepůvodními (fluorescence).
[9] 

Genové inženýrství je disciplínou velice širokou, a 

tak se zaměříme především na předmět této práce – transfekci – metody jejího provedení a 

hodnocení. 

Metody používané pro vložení nukleových kyselin do buňky dělíme na chemické, 

fyzikální a virové, podle způsobu jakým je nukleová kyselina dopravena do buňky. 

Transfekce může být buď transientní (přechodná), nebo stabilní (stálá). Podmínkou stabilní 

transfekce je integrace vpravené DNA do genomu.
[10]

  

2.5.1. Metody chemické 

Chemické metody jsou založeny na využití molekulárního nosiče usnadňujícího přenos 

nukleových kyselin do buňky. Mezi používané látky patří fosforečnan vápenatý, kationtové 

lipidy (ve formě liposomů) či polymery (diethylaminoethyl-dextran – dále jako DEAE-

dextran, polyethylenemin a dendrimery) 

2.5.1.1. Princip transfekce DEAE-dextranem 

DEAE-dextran je stabilní polykationický derivát dextranu, který usnadňuje přenos DNA 

do buňky. Princip spočívá v elektrostatické interakci kladně nabitého DEAE-dextranu 

obalujícího DNA a záporně nabité buněčné membrány.  

V principu je DNA smíchána s DEAE-dextranem, který vytvoří okolo DNA kladně 

nabitý “obal”. Ten umožní nově vzniklému komplexu přiblížit se k záporně nabité buněčné 

membráně a buňka tento komplex endocytuje. Jedná se o levnou a rychlou možnost 

transientní transfekce. Její účinnost je však relativně nízká.
 [10, 12]

 



Ondřej Bílek Bakalářská práce  18 

Princip transfekce PEI je téměř identický, jelikož jejich podstata je stejná – jedná se o 

kationtové polymery. 

2.5.1.2. Princip transfekce fosforečnanem vápenatým 

Tato metoda spočívá v jednoduchém vysrážení DNA fosforečnanem vápenatým. Vzniklá 

sraženina je zachytávána na buněčných membránách a endocytována do buňky.  

Při tomto procesu je DNA smíchána s chloridem vápenatým, přidána do PBS pufru a 

inkubována za pokojové teploty. Vytvoří se sraženina komplexu fosforečnanu vápenatého a 

DNA, která přilne ke kultivovaným buňkám. Ty ji následně endocytózou vstřebají. Takto 

provedená transfekce může být jak transientní, tak stálá. Jedná se o metodu levnou a 

dostupnou, avšak toxickou.
[11, 12]

 

2.5.1.3. Princip lipofekce 

Lipofekce je jednou z nejčastěji používaných transfekčních metod. Jedná se o transfekci 

za pomoci kationtových lipidů. Ty DNA uzavřou do tzv. liposomu, fosfolipidové dvojvrstvy, 

která je endocytována do buňky. Tato metoda transfekce má využití pro různé druhy buněk s 

relativně vysokou účinností. U primárních buněk má ale naopak účinnost  

nízkou. 
[10,12]

 

 

Obrázek 5: Princip lipofekce 
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2.5.2. Metody fyzikální  

Fyzikální metody jsou způsoby transfekce založené na použití různých nástrojů pro přímé 

dopravení nukleové kyseliny do buňky. Řadíme zde mikroinjekce, metodu “gene gun”, 

elektroporaci a transfekci za pomoci MNPs. 

2.5.2.1. Mikroinjekce 

Transfekce mikroinjekcemi je velice nákladná, a technicky i časově náročná. Každou 

buňku je totiž potřeba transfekovat samostatně. Jedná se o přímé vložení nukleové kyseliny 

do buňky mikroinjekcí. Tato metoda se používá k inserci transgenů do embryonálních 

kmenových buněk či oplodněných oocytů. Výsledkem jsou pak transgenní organismy.
[12, 13]

 

2.5.2.2. Elektroporace 

Při elektroporaci jsou buňky umístěny v elektroporačním roztoku. Do roztoku s buňkami 

jsou pak přiváděny impulzy vysokého napětí, které destabilizují cytoplazmatickou membránu 

a vytvoří v ní póry. Tím umožní vniknutí námi určené nukleové kyseliny do buňky. Jedná se 

o metodu s vysokou účinností a lehkým provedením, ovšem roztoky sloužící k elektroporaci 

mohou být drahé, a musí být optimalizovány pro daný typ buňky.
 [10, 12]

 

2.5.2.3. Metoda “gene gun” 

Tato metoda využívá mikročástic zlata či wolframu obalených nukleovou kyselinou. Ty 

jsou následně “nastřelovány” do buněk. Jedná se o metodu velice rychlou a jednoduchou, 

schopnou transfekce in vivo, avšak s relativně nízkou účinností a vysokou cenou.
 [12]

 

2.5.2.4. Transfekce za pomoci magnetických nanočástic 

Transfekce pomocí MNPs, neboli magnetofekce, je relativně novou metodou. Jejím 

principem je vytvoření komplexů vhodně modifikovaných MNPs a nukleových kyselin. 

Takto vzniklé komplexy s pomocí externího magnetického pole přilnou k buňkám, které je 

následně endocytují. Jedná se o metodu vhodnou pro transientní transfekce a lze ji využít pro 

vylepšení výsledků jiných metod.
 [12]
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Obrázek 6: Princip magnetofekce 

2.5.3. Metody virové 

Tyto metody používají různé druhy virů jako vektory sloužící k přenosu genetického 

materiálu. Používají se lentiviry, retroviry, adenoviry, adeno-associated viry, herpes simplex 

a vaccinia viry.  

Obecným principem virové transdukce je přenos nukleových kyselin skrze virovou 

infekci buněk. 

Jedná se o jednoduchou metodu s velice vysokou účinností a potenciální možností 

aplikace in vivo. Jejím problémem ale je, že spousta virů je pro buňky ve výsledku 

smrtelná.
[12]

 

2.5.3.1. Retroviry 

Jsou kandidáty na využití v transdukčních metodách, jelikož mají schopnost infikovat 

dělící se buňky a integrovat svůj genom do genomu infikované buňky. Výsledná transdukce 

je tedy stálá. Nevýhodou retrovirů však je, že se začleňují do genomu infikované buňky 

víceméně náhodně, to znamená, že může dojít k samovolné mutaci způsobené nevhodným 

zařazením do genomu. Speciální skupinou retrovirů jsou pak lentiviry, které mají schopnost 

infikovat i nedělící se buňky.
 [12]
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2.5.3.2. Adenoviry 

Adenoviry jsou druhem virů schopným infikovat jak dělící se, tak nedělící se buňky. 

Výsledná exprese genu je silná, ale pouze transientní, protože se nejsou schopny integrovat 

do genomu infikované buňky.
[12]

 

2.5.3.3. Adeno-associated viry 

Tato skupina virů, schopná infikovat jak dělící se tak nedělící se buňky, potřebuje pro 

vlastní replikaci přítomnost tzv. pomocných virů (proto adeno-associated). Tyto viry mají 

jednu významnou vlastnost - jsou schopny se začleňovat do specifické oblasti chromozomů, 

takže při jejich využití nehrozí mutace způsobená nevhodným začleněním do genomu.
[12, 14]

 

2.6. Účinnost transfekce 

Po provedení transfekčního experimentu je zapotřebí vyhodnotit jeho úspěšnost. Níže 

jsou zmíněny metody, které takovéto vyhodnocení umožňují. Výsledná účinnost transfekce 

ale není závislá pouze na použité metodě. Existují faktory, které jsou schopny ovlivnit 

výslednou účinnost před samotným průběhem transfekce. 

2.6.1. Faktory ovlivňující účinnost transfekce 

Mezi faktory, které jsou schopny před samotnou transfekcí ovlivnit její výsledek patří 

především tyto – kvalita a množství nukleové kyseliny, zdraví buňky, počet pasáží a 

množství (hustota) buněk. 

Kvalitou nukleových kyselin je myšlena především jejich čistota. Používané nukleové 

kyseliny nesmí být kontaminované, či obsahovat další látky (proteiny). Množství použité 

nukleové kyseliny by pak mělo odpovídat počtu transfekovaných buněk, struktuře 

transfekované nukleové kyseliny a způsobu tranfekce. 

Zdraví použitých buněk má na výslednou účinnost taktéž vliv. Pro co nejvyšší účinnost je 

potřeba, aby buňky byly zdravé, nekontaminované a kultivované ve vhodném médiu.  

Počet pasáží buněk by měl být nízký a v průběhu experimentů by měl být udržován 

přibližně stejný, aby výsledky byly reprodukovatelné. Obecně platí, že vyšší počet pasáží 

snižuje účinnost transfekce. 

Posledním, ale velice důležitým zmíněným faktorem je množství buněk. Je-li buněk příliš 

mnoho, dochází k prostorové inhibici dělení a buňky se stanou vůči transfekcím nukleových 

kyselin rezistentní. Za ideální je považována 70-80% buněčná hustota.
[12, 13, 16]
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2.6.2. Metody používané pro hodnocení účinnosti transfekce 

Pro vyhodnocení účinnosti provedené transfekce existují různé metody. Některé slouží k 

vyhodnocení celkové exprese genu, jiné k určení počtu pozitivně transfekovaných buněk v 

celé buněčné populaci.  

Mezi metody sloužící ke kvantitativnímu vyhodnocení celkové exprese genu patří real-

time PCR, western blot analýza a fluorimetrie. Mezi metody sloužící k určení počtu pozitivně 

transfekovaných buněk v populaci používáme především mikroskopii a průtokovou 

cytometrii. V souvislosti s metodami hodnocení účinnosti je potřeba zmínit tzv. “reporter 

genes”, sloužící ke stanovení účinnosti transfekce. Jedná se o geny, jejichž exprese se snadno 

sleduje. Mezi tyto geny, resp. proteiny jimi kódované patří například luciferáza, β-

galaktosidáza a zelený fluorescenční protein (GFP).
[15, 16, 18, 20]

  

2.6.2.1. Realtime  PCR 

Za pomoci realtime kvantitativní PCR lze určit míru exprese vloženého genu. Na základě 

zaznamenávání jednotlivých cyklů polymerázové řetězové reakce můžeme za přítomnosti 

fluorescenčních látek vázaných na nukleovou kyselinu určit, zda byl experiment účinný, či 

nikoliv.
 [16, 19]

 

2.6.2.2. Western blot analýza 

Tento způsob analýzy slouží taktéž k určení celkové exprese transfekovaného genu a to 

za pomoci elektroforézy a následného přenesení na membránu s protilátkami proti 

analyzovanému proteinu. 
[16, 18]

 

2.6.2.3. Fluorimetrie 

Fluorimetrie je metoda založená na měření míry fluorescence reporterového genu. Její 

použítí je podmíněno právě přítomností fluorescenčního proteinu – ten se světlem excituje, a 

při návratu na původní energetickou hladinu se přebytečná energie uvolní ve formě záření.
 [16] 
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2.6.2.4. Mikroskopie 

Mikroskopii v této souvislosti lze využít k zobrazení transfekovaných buněk. 

Fluorescenční mikroskopie nám pak umožňuje přímo lokalizovat místa úspěšné transfekce na 

základě přítomnosti výše uvedených fluorescenčních genů, resp. fluorescenčních proteinů, 

které tyto geny kódují.
 [16, 17]

 

 

 

Obrázek 7: Snímek buněk pod fluorescenčním mikroskopem, převzato z RP PHOTONICS [21]  
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2.6.2.5. FACS průtoková cytometrie 

FACS (Fluorescent Activated Cell Sorting) průtoková cytometrie slouží k nalezení 

pozitivně transfekovaných buněk v celé buněčné populaci. Podmínkou pro použití této 

metody je přítomnost fluorescence. Buňky v průtokovém cytometru prosvěcuje laser a 

detektor za buňkami měří fluorescenci tím vzniklou. Následně jsou vzorkům dodány náboje  

a elektricky nabité desky je třídí podle přítomnosti či nepřítomnosti fluorescence.
[16, 17]

 

 

Obrázek 8: Princip FACS průtokové cytometrie 
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3. Experimentální část 

3.1. Práce s buněčnými kulturami 

Nedílnou součástí transfekčních experimentů je práce s buněčnými kulturami. Pro účely 

této bakalářské práce byly využity buňky HEK293. Jedná se o buňky odvozené z lidských 

embryonálních ledvinných buněk (Human Embryonic Kidney). Kvůli své jednoduché 

kultivaci a snadné transfekci nacházejí své využití především v oblasti výzkumu. 
[22]

 

3.1.1. Použitý materiál 

 MEM (Minimum Essential Medium) s 10% FBS (Fetal Bovine Serum) a 5% 

antibiotiky (penicilin/streptomycin) 

 0,25% Trypsin  

 MATra komerční produkt pro transfekci magnetickým nanočásticemi 

 PBS (Phosphate Buffered Saline) 50mM, pH 7,4 

 PEI (PolyEthylenImin) zásobní roztok 1mg/ml 

 70% ethanol  

 Zamrazovací médium složené z kompletního média s 5% DMSO 

 Chitosan zásobní roztok 5µg/ml 

 SF-Médium  je médium MEM bez séra 

 ASAP značený GFP 

 MNPs velikosti 100-200 nm. 

 SPIO nanočástice velikosti 5-10 nm. 

Poskytnuté nanočástice byly připraveny Mgr. Davidem Kovářem koprecipitační metodou 

Fe
2+

 a Fe
3+ 

solí. Výsledné složení nanočástic je směs magnetitu a maghemitu. 

3.1.2. Kultivace buněk 

Podmínky, které buněčné kultury potřebují pro svou existenci, se značně liší podle typu 

buněk, o který se jedná. Obecně je prostředí, ve kterém jsou schopny buňky “žít”, složeno 

z média obsahujícího dostatek živin potřebných pro existenci – v našem případě, tedy pro 

buňky HEK293, jsme použili médium MEM. Buňky s dostatkem média jsou kultivovány 

v kultivačních lahvích v inkubátoru, který má za úkol zajistit teplotu 37.0°C a zvýšený 5% 

obsah CO2 v atmosféře okolo buněk.
[22,23]
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3.1.3. Rozmrazování 

Významnou procedurou při práci s buňkami je jejich rozmrazování. V případě, že chceme 

začít experiment, je třeba vzít zamrazené buňky a připravit si je ke kultivaci. Protokol 

rozmrazování vypadá následovně – zamrazené buňky v ampulce jsou vloženy do vodní lázně 

o teplotě 37°C dokud nejsou rozmrazeny. Následně je vnější strana ampulky dezinfikována 

etanolem, aby se předešlo kontaminaci. Takto připravené buňky jsou přeneseny do větší 

nádobky s 10 ml média. Takto připravená směs je centrifugována a následně je z ní 

odstraněna kapalná část – supernatant. Buňky jsou následně resuspendovány v 12 ml média 

předehřátého na 37°C a celá směs je přemístěna do kultivační lahve.
[24]

 

3.1.1. Pasážování 

Buňky se neustále množí a v případě vysokého počtu buněk dochází k prostorové inhibici 

dělení. Buňky se tak stávají resistentní vůči transfekcím a ztrácí požadované vlastnosti. Proto 

udržujeme konfluenci buněk v rozmezí 10-90% procesem pasážování. Pasážování provádíme 

dvakrát až třikrát týdně následovně – jakmile buňky dosáhnou požadované hustoty, 

odebereme médium a omyjeme je v PBS. Po omytí povrch buněk rovnoměrně pokryjeme 

trypsinem, který necháme na přibližně následující 2 minuty v inkubátoru působit. Když se 

buňky uvolní z povrchu kultivační lahve, trypsinizaci zastavíme přidáním přibližně 2 ml 

média do 25cm
2
 kultivační lahve. Směs necháme centrifugovat a odstraníme supernatant. 

Buňky resuspendujeme v cca 1ml média a pomocí bürkerovy komůrky zjistíme množství 

buněk. Následně buňky použijeme k experimentu, nebo odpovídající množství buněk 

nasadíme do nové kultivační lahve, kterou vložíme do inkubátoru s 5% CO2 a 

teplotou 37°C 
[24]

 

3.1.2. Zamrazování 

V případě zamrazování buněk postupujeme podobně jako u pasážování. Buňky necháme 

dorůst přibližně 70% konfluence, médium odstraníme, promyjeme 2 ml PBS a rovnoměrně je 

pokryjeme trypsinem. Ten nám během dvou minut buňky uvolní z povrchu. Když se 

mikroskopem ujistíme, že se buňky dostatečně uvolnily, zastavíme trypsinizaci přidáním 2ml 

média do 25cm
2
 kultivační lahve. Tuto směs centrifugujeme, odstraníme supernatant a buňky 

resuspendujeme v zamrazovacím médiu. Před samotným zamrazováním je směs rozdělena do 

zamrazovacích mililitrových ampulek, které jsou umístěny přes noc do izolované nádoby o 

teplotě -80°C.  Z té jsou později pro dlouhodobé uskladnění přemístěny do kapalného 

dusíku.
[24,25]
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3.2. Postup experimentů 

Postupně bylo vyzkoušeno několik protokolů transfekce různými nanočásticemi, za 

účelem optimalizace procesu transfekce. Mezi použité typy nanočástic patřily 

nasyntetizované nanočástice velikosti 100-200 nm, SPIO nanočástice velikosti do 10nm a 

MATra - komerční produkt pro transfekci magnetickými nanočásticemi. Jako referenční 

metoda, sloužící k porovnání účinnosti jednotlivých experimentů, byla použita tranfekce 

pomocí polyethyleniminu. 

3.2.1. Transfekce MNPs a SPIO I. 

Experiment probíhal ve 24-jamkové destičce. Před transfekcí byly buňky nasazeny 

v koncentraci 5 x 10
4 

a následně kultivovány 48 hodin do 60-70% konfluence vhodné pro 

transfekci.Výjimkou byl řádek destičky s různými koncentracemi buněk, tam byly buňky 

nasazeny v odpovídajících koncentracích (viz. tabulka 1). Magnetické a SPIO nanočástice 

byly využity ze zásobního roztoku 1 µg/µl v médiu bez séra. Použité množství plazmidu 

ASAP bylo získáno ze zásobního roztoku 767 ng/µl. V případě chitosanu byl použit zásobní 

roztok 5 µg/ml.  

Postup transfekce byl následující – magnetické i SPIO nanočástice byly smíchány 

s chitosanem a inkubovány 30 minut následně byl přidán plasmid ASAP. Po inkubaci byla 

tato směs přidána do média s buňkami.  

Optimalizace spočívala v použítí různých množství nanočástic a různých koncentrací 

buněk za účelem získání co nejlepšího výsledku transfekce.  

Jak již bylo zmíněno, jako kontrolní vzorek se známou účinností transfekce byly použity 

buňky transfekované PEI metodou. Dalšími kontrolními vzorky byly buňky se všemi 

využitými látkami. Jejich cílem bylo vyloučit autofluorescenci použitých látek. 

Použitá množství jednotlivých látek jsou zapsána v tabulce 1. 
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Tabulka 1: protokol optimalizace transfekce MNPs, SPIO  

Magnetické 

nanočástice 

1 µl chitosan 

1 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

3 µl chitosan 

3 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

5 µl chitosan 

5 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

5 µl chitosan 

10 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

5 µl chitosan 

15 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

SPIO 

nanočástice 

1 µl chitosan 

1 µl SPIO 

0,7 µl ASAP 

3 µl chitosan 

3 µl SPIO 

0,7 µl ASAP 

5 µl chitosan 

5 µl SPIO 

0,7 µl ASAP 

5 µl chitosan 

10 µl SPIO 

0,7 µl ASAP 

5 µl chitosan 

15 µl SPIO 

0,7 µl ASAP 

kontrola 

PEI 

200 µl MEM 

3,5 µl NaCl 

0,35 µl PEI 

0,7 µl ASAP 

Buňky + ASAP 

0,7 µl ASAP 

 

 

 

ASAP + chitosan 

3 µl chitosan 

0,7 µl ASAP 

 

 

MNPs + chitosan 

10 µl MNPs 

3 µl chitosan 

 

 

SPIO + chitosan 

10 µl SPIO 

3 µl chitosan 

 

 

Různé 

koncentrace 

buněk 

s MNPS 

4,3 x 10
4 

 

3 µl chitosan 

3 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

2,6 x 10
4 

 

3 µl chitosan 

3 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

1,7 x 10
4 

 

3 µl chitosan 

3 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

8,5 x 10
3 

 

3 µl chitosan 

3 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

4,3 x 10
3 

 

3 µl chitosan 

3 µl MNPs 

0,7 µl ASAP 

3.2.2. Transfekce MNPs a MATra I. 

Druhý pokus o optimalizaci transfekce probíhal v 96-jamkové destičce. Před transfekcí 

byly buňky nasazeny v koncentraci 5 x 10
4 

a následně kultivovány 48 hodin do 60-70% 

konfluence vhodné pro transfekci. Opět byly výjimkami řádky s různými koncentracemi 

buněk, ve kterých byly buňky nasazeny v odpovídajících koncentracích (viz. tabulky 2 a 3) 

 Postup pro transfekci MNPS byl identický jako u experimentu prvního. Místo SPIO 

nanočástic byl optimalizován komerční produkt MATra.  

Postup transfekce MATra byl následující – produkt byl smíchán s plazmidem ASAP a 

následně 20 minut inkubován, aby došlo k vazbě plazmid-nanočástice. Po inkubaci ke směsi 

bylo přidáno SF médium a celá směs byla přidána k buňkám a inkubována na magnetu 

následujících 20 minut. Po 5 hodinách od inkubace bylo vyměněno médium. 

Optimalizace spočívala v optimalizaci poměru ASAP: nanočástice. Jako kontrolní vzorky 

(tabulka 4) byly z důvodu vyloučení autofluorescence použity jednotlivé látky. Jeden vzorek 

byl pro porovnání účinnosti transfekován PEI metodou.  

Použitá množství jednotlivých látek jsou zapsána v tabulkách 2, 3 a 4. 
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Tabulka 2: protokol  optimalizace transfekce komerčním kitem MATra pokus č.1 

1:1 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1,5:1 

0,21 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

3:1 

0,42 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

5:1 

0,7 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

7:1 

1 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1:1 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1:1,5 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,15 µl MATra 

1:3 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MATra 

1:5 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,5 µl MATra 

1:7 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,7 µl MATra 

1:1;  5,0 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1:1;  3,75 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1:1;  2,5 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1:1;  1,25 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

1:1;  6,25 x 10
3
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,1 µl MATra 

 
Tabulka 3: protokol optimalizace transfekce MNPs pokus č.1 

1:1 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1,5:1 

0,21 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

3:1 

0,42 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

5:1 

0,7 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

7:1 

1 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1,5 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,45 µl MNPs+ 

chitosan 

1:3 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,9 µl MNPs+ 

chitosan 

1:5 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

1,5 µl MNPs+ 

chitosan 

1:7 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

2,1 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  5,0 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  3,75 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  2,5 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  1,25 x 10
4
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  6,25 x 10
3
 

0,14 µl ASAP 

15 µl SF-média 

0,3 µl MNPs+ 

chitosan 

 

Tabulka 4: Kontrolní vzorky optimalizačního protokolu  

Buňky + MATra 

0,1 µl MATra 

Buňky + MNPs 

0,3 µl MNPs 

Buňky + ASAP 

1 µl ASAP 

Buňky + ASAP 

0,14 µl ASAP 
PEI 
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3.2.3. Transfekce MNPs a MATra II. 

Při třetím pokusu o optimalizaci byly použity dvě 24-jamkové misky, jedna pro 

optimalizaci transfekce MNPs, a druhá pro transfekci komerčními nanočásticemi MATra. 

Postup transfekce MNPs byl mírně obměněn, zatímco postup transfekce produktem MATra 

zůstal stejný jako v předchozím experimentu.  

Před transfekcí byly buňky nasazeny v koncentraci 2 x 10
5 

a následně kultivovány 24 

hodin do 60-70% konfluence vhodné pro transfekci. Výjimkami znovu byly řádky s různými 

koncentracemi buněk. V těch byly nasazeny buňky v odpovídajících koncentracích (viz. 

tabulky 5 a 6) 

Při transfekci MNPs byl nejdříve smíchán a inkubován plazmid ASAP se směsí 

magnetických nanočástic, chitosanu a 50 µl SF-média. Po 20 minutách inkubace do směsi 

bylo přidáno 400 µl klasického média. Celá 24-jamková miska byla následně dalších 20 

minut inkubována na magnetu. 

Použitá množství jednotlivých látek a vzorky použité pro kontrolu jsou zapsány 

v tabulkách 5,6 a 7. Mezi kontrolami je i jamka s buňkami transfekovanými PEI metodou 

sloužící jako reference k porovnání účinnosti transfekce s jednotlivými metodami.  

Tabulka 5: protokol optimalizace transfekce MNPs pokus č.2 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

1,5:1 

1 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

3:1 

2,1µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

5:1 

3,5 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

7:1 

4,9 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1,5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

4,5 µl MNPs+ 

chitosan 

1:3 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

9 µl MNPs+ 

chitosan 

1:5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

15 µl MNPs+ 

chitosan 

1:7 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

21 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  2,0 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  1,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  1 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  0,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  0,25 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 
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Tabulka 6: protokol optimalizace transfekce MATra pokus č.2 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1,5:1 

1 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

3:1 

2,1µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

5:1 

3,5 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

7:1 

4,9 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1:1,5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,9 µl MATra 

1:3 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

1,8 µl MATra 

1:5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MATra 

1:7 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

4,2 µl MATra 

1:1;  2,0 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1:1;  1,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1:1;  1 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1:1;  0,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

1:1;  0,25 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

0,6 µl MATra 

 

Tabulka 7: Kontrolní vzorky optimalizačního protokolu 

Buňky + MATra 

1,8 µl MATra 

 

Buňky + MNPs 

+chitosan 

9 µl MNPs 

Buňky + ASAP 

0,7 µl ASAP 

Buňky + ASAP 

5 µl ASAP 
PEI 

 

3.2.4. Transfekce MNPs a SPIO II. 

Pro čtvrtý optimalizační experiment byly použity dvě 24-jamkové misky. Jedna byla 

vyhrazena pro zopakování předcházejícího pokusu o transfekci MNPs a druhá byla použita 

pro opětovné vyzkoušení transfekce SPIO nanočásticemi.  

Před transfekcí byly buňky nasazeny v koncentraci 2 x 10
5 

a následně kultivovány 24 

hodin do 60-70% konfluence vhodné pro transfekci. Opět byly výjimkami řádky s různými 

koncentracemi buněk, ve kterých byly nasazeny buňky v odpovídajících koncentracích (viz. 

tabulky 8 a 9) 

 Postup transfekce MNPs zůstal stejný jako u třetího experimentu. Postup transfekce 

SPIO nanočásticemi vycházel ze stejného protokolu jako transfekce MNPs - jediným 

rozdílem byl druh použitých nanočástic. 

Použitá množství jednotlivých látek jsou zapsány v tabulkách 8 a 9. 
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Tabulka 8 protokol optimalizace transfekce MNPs pokus č.2 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

1,5:1 

1 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

3:1 

2,1µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

5:1 

3,5 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

7:1 

4,9 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs + 

chitosan 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1,5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

4,5 µl MNPs+ 

chitosan 

1:3 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

9 µl MNPs+ 

chitosan 

1:5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

15 µl MNPs+ 

chitosan 

 

1:1;  2,0 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  1,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  1 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  0,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

1:1;  0,25 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl MNPs+ 

chitosan 

 

Tabulka 9 protokol optimalizace transfekce SPIO pokus č.2 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1,5:1 

1 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

3:1 

2,1µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

5:1 

3,5 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

7:1 

4,9 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1:1 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1:1,5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

4,5 µl SPIO+ 

chitosan 

1:3 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

9 µl SPIO+ 

chitosan 

1:5 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

15 µl SPIO+ 

chitosan 

 

1:1;  2,0 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1:1;  1,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1:1;  1 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1:1;  0,5 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 

1:1;  0,25 x 10
5
 

0,7 µl ASAP 

50 µl SF-média 

3 µl SPIO+ 

chitosan 
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4. Výsledky a diskuse 

4.1. Transfekce MNPs a SPIO I. 

Při prvním optimalizačním transfekčním experimentu MNPs a SPIO nanočásticemi byla 

transfekce SPIO nanočásticemi naprosto neúspěšná, s nulovou fluorescencí. V případě MNPS 

byla přítomna velice slabá fluorescence. Nejlépe viditelná byla v případě použití 3 µl MNPs a 

0,7 µl plazmidu ASAP v koncentraci buněk 5 x 10
4
 (viz. obrázek 9). 

 

 

Obrázek 9: transfekce magnetickými nanočásticemi optimalizačního experimentu č. 1 
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4.2. Transfekce MNPs a MATraI. 

U druhého optimalizačního pokusu byly buňky pozorovány 24 a 48 hodin po transfekci. 

24 hodin po transfekci nebyla přítomna žádná fluorescence. Po 48 hodinách však, i když 

slábá, fluorescence přítomná byla (viz obrázek 10). Čísla zapsaná ve snímcích vyjadřují 

výskyt fluorescence poměr množství ASAP : nanočástice  

 

 

Obrázek 10: transfekce buněk magnetickými nanočásticemi v poměru 3:1  a  1:5 
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Obrázek 11: transfekce buněk magnetickými nanočásticemi v poměru 1:1 při  

koncentracích 5x104 a 1,25x104 
 

  

Obrázek 12: Transfekce MATra v poměru 1:1 
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Obrázek 13: Transfekce MATrav poměru  7:1,  1:3 a  1:5 
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Obrázek 14: Kontrolní vzorky – ASAP s buňkami (nahoře) a PEI metodou transfekované buňky (dole) 

Z přiložených snímků je jasně vidět, že i když transfekce proběhla a fluorescence je viditelná, 

výsledky nejsou příliš pozitivní. V porovnání s transfekcí provedenou PEI metodou jsou 

výsledky obou experimentů slabé. Transfekován byl pouze malý počet buněk a výsledná 

fluorescence je velice slabá. Z buněk transfekovaných MNPs byla nejúspěšnější transfekce 

v poměru 3:1, kdy přestože byla výsledná fluorescence slabá, její rozšíření bylo viditelné 

téměř u všech buněk. V případě transfekce produktem MATra pak byly nejúspěšnější poměry 

7:1 a 1:1, kdy byla místy vidět fluorescence silnější. 

U buněk transfekovaných MNPs je vidět, že se při větších množstvích MNPs shlukují a 

ztrácejí svůj typický tvar (obrázek 10 dole). Navíc se zdá, že MNPs na nich tvoří povlak. 
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4.3. Transfekce MNPs a MATra II. 

 

Obrázek 15: transfekce buněk magnetickými nanočásticemi v poměru 3:1 

 

 
 

Obrázek 16:kontrolní vzorek transfekovaný PEI metodou den 1(nahoře) a den 2 (dole) 
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Obrázek 17: Transfekce MATra v poměru 1:1,. Den 1.(nahoře) a Den 2 (dole) 

 

 

Obrázek 18: Transfekce MATra v poměru 1:1, koncentrace buněk 1,5 x 105 
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Třetí optimalizační experiment dopadl pozitivně pro komerční nanočástice MATra. Na 

obrázku 17 lze vidět pozitivní vývoj fluorescence v čase, kdy už po 24 hodinách byla vidět 

fluorescence, která po 48 hodinách byla silná - transfekce tedy byla úspěšná. Dále na obrázku 

můžeme vidět, že fluorescence přesně kopíruje tvar buňky. Z obrázků je patrné, že mezi 

transfekcí magnetickými nanočásticemi MATra a chemickou PEI metodou je stále rozdíl – 

PEI je účinnější – ale není tak značný jako u druhého experimentu. Nejúčinnější byla 

transfekce při poměru ASAP:MATra 1:1, tedy při množství látek - 0,6µl MATra, 0,7µl 

ASAP a 50µl SF-média při koncentraci buněk 2 x 10
5
. 

Transfekce za pomoci MNPs naopak při použití tohoto protokolu úspěšná nebyla vůbec, 

jak lze vidět na obrázku 15. 

4.4.  Transfekce MNPs a SPIO II. 

 

Obrázek 19: transfekce buněk magnetickými nanočásticemi v poměru 1,5:1  a  1:3 
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Obrázek 20:  Transfekce SPIO nanočásticemi v poměru 3:1,  1:3 a  1:1 
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Při čtvrtém optimalizačním experimentu se nepodařilo dosáhnout transfekce HEK293 

buněk experimentálně vytvořenými MNPs. Ani po 48 hodinách nebyla viditelná žádná 

fluorescence (viz. Obrázek 19).  

V případě SPIO nanočástic transfekce proběhla, ale výsledná fluorescence byla velice 

slabá. Nejúspěšnější transfekce SPIO nanočásticemi (obrázek 20 nahoře) byla při použití 

poměru ASAP:SPIO 3:1. 
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5. Závěr 

Teoretická část této práce bakalářské práce shrnuje poznatky z oblasti syntézy 

magnetických nanočástic, jejich klasifikace a využití v biomedicíně. Dále shrnuje teorii 

zabývající se možnostmi vložení cizorodé DNA, nebo plasmidu do buňky za cílem 

transientní, či stálé transfekce. Poslední oblastí obsaženou v teoretické části jsou možnosti 

vyhodnocování úspěšnosti transfekcí. 

Experimentální část této práce se pak zabývá využitím MNPs, SPIO nanočástic a 

komerčního produktu MATra pro transfekci plasmidu, ASAP značeného GFP, do HEK293 

buněk. 

Cílem bakalářské práce bylo pokusit se dosáhnout úspěšné transfekce pomocí 

nasyntetizovaných magnetických nanočástic obalených chitosanem, SPIO nanočásticemi, a 

výsledek srovnat s transfekcí provedenou komerčním produktem MATra. Celý protokol 

používaný pro proces transfekce se měl optimalizovat z hlediska množství plasmidu, 

nanočástic a buněk. Výsledky měly být porovnány s buňkami transfekovanými PEI metodou. 

V porovnání s PEI metodou byla nejúspěšnější transfekce komerčním produktem MATra, 

když byly látky přítomny v množství 0,7 µl ASAP, 0,6 µl MATra, tedy v poměru 

ASAP:MATra 1:1. Již po 24 hodinách byla výsledná fluorescence jasně viditelná. Po 48 

hodinách byla fluorescence ještě silnější, rozšířenější a přesně kopírovala tvar buněk. 

Transfekce MNPs byla nejúspěšnější při prvním experimentu kdy bylo použito 3 µl 

chitosanu, 3 µl MNPs a 0,7 µl plazmidu ASAP v koncentraci buněk 5 x 10
4
. Přestože 

transfekce proběhla, v porovnání s PEI metodou je výsledná fluorescence velice slabá. To 

může být způsobeno například nevhodnou modifikací povrchu nanočástic, které mohly 

špatně tvořit vazbu s plasmidem, nebo špatně pronikat do buněk. Při vysokých koncentracích 

MNPs se navíc buňky shlukovaly a ztrácely svůj typický tvar. 

Transfekce SPIO nanočásticemi byla úspěšně provedena v posledním optimalizačním 

experimentu. Fluorescence byla nejvýraznější při použití látek v následujícím množství - 

2,1µl ASAP, 3 µl SPIO + chitosan – tedy v poměru ASAP:SPIO 3:1. V porovnání s PEI 

metodou je transfekcí získaná fluorescence velice slabá, téměř neviditelná. To může být 

způsobeno buďto nevhodnou modifikací povrchu použitých SPIO nanočástic, nebo jejich 

velikostí. Je možné, že SPIO nanočástice jsou příliš malé na to, aby relativně velký plasmid 

ASAP úspěšně vnesly do buňky. 

Nejúspěšnější metodou využívající nanočástice byla transfekce komerčním produktem 

MATra, která by v případě opětovné optimalizace mohla dosáhnout podobných výsledků 

jako PEI metoda. SPIO nanočástice a MNPs by pak pro vyšší úspěšnost vyžadovaly s největší 

pravděpodobností jinou modifikaci povrchu částic, a další optimalizaci a úspěšnost vazby 

plasmidu. 
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