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ABSTRAKT 

RNA polymeráza (RNAP) přepisuje DNA do RNA a je jediným takovým enzymem 

provádějící transkripci u bakterií. Tento klíčový enzym rozhoduje o odpovědi buňky na 

vnější i vnitřní signály, rozhoduje o míře transkripce jednotlivých genů a tím reguluje 

genovou expresi. RNAP ovlivňují nejen vlastní podjednotky, ale i proteinové faktory, 

malé molekuly či malé RNA (sRNA).     

Cílem této disertační práce bylo přispět k poznání regulace RNAP a doplnit tak 

chybějící střípky do tohoto rozsáhlého tématu. Tato práce se zabývá vlivem vybraných 

proteinů (δ, YdeB, GreA) na citlivost RNAP vůči koncentraci iniciačního nukleosid 

trifosfátu ([iNTP]) při iniciaci transkripce u Bacillus subtilis. Ukázali jsme, že δ zvyšuje 

citlivost RNAP k [iNTP] na [iNTP]-senzitivních promotorech, nikoliv však u  

[iNTP]-nesenzitivních promotorů in vitro ani in vivo. Podjednotka δ je zásadní při 

soutěži o přežití, neboť umožňuje buňce okamžitě zareagovat na změnu podmínek. 

Protein YdeB se neváže na RNAP v B. subtilis a zároveň neprokázal žádný viditelný 

efekt na transkripci in vitro. Zjistili jsme tedy, že proteiny GreA a YdeB  na rozdíl od 

podjednotky δ nejsou schopny ovlivnit citlivost RNAP k [iNTP] u [iNTP]-senzitivních 

promotorů in vitro.  

Charakterizovali jsme nově objevenou sRNA u Mycobacterium smegmatis – Ms1, silně 

produkovanou ve stacionární fázi. Určili jsme její transkripční počátek a ověřili 

důležitost centrální bubliny pro vazbu RNAP. Dokázali jsme, že se váže na jádro RNAP 

(RNAP bez faktoru σ) na rozdíl od 6S RNA, která se váže na holoenzym RNAP (RNAP 

s primárním faktorem σ). Takto jsme objevili nový typ interakce RNAP a sRNA. Dále 

jsme ukázali, že Ms1 má mírný inhibiční efekt na transkripci in vitro, ale nemění afinitu 

vazby σ
A
 na RNAP. Na závěr jsme poukázali na rozdíl v množství holoenzymu RNAP 

ve stacionární fázi u E. coli a M. smegmatis. Celkově jsme přispěli k lepšímu pochopení 

regulace transkripce v buňce. 

  



ABSTRACT 

RNA polymerase (RNAP) transcribes DNA into RNA and is the only transcriptional 

enzyme in bacteria. This key enzyme responds to external and internal signals from the 

cell, resolves the intensity of transcription of individual genes and thus regulates gene 

expression. RNAP is not only affected by its own subunits, but also protein factors, 

small molecules or small RNAs (sRNAs). 

The aim of this Thesis was to contribute to the understanding of the regulation of the 

RNAP and to add missing fragments to this broad topic. The first part of this Thesis is 

focused on the influence of selected proteins (δ, YdeB, GreA) on the sensitivity of 

RNAP to the concentration of the initiating nucleoside triphosphate ([iNTP]) during 

transcription initiation in Bacillus subtilis. We showed that δ affects the sensitivity of 

RNAP to [iNTP] at [iNTP]-sensitive promoters, but not at [iNTP]-insensitive promoters 

neither in vitro nor in vivo. The δ subunit is essential for cell survival during 

competition with other strains, because it enables the cell to react immediately to 

changing conditions. Further we showed that YdeB protein does not bind to RNAP in 

B. subtilis, and has not shown any effect on transcription in vitro. We found that both, 

GreA and YdeB proteins (unlike δ subunit) were unable to affect RNAP by [iNTP] at 

[iNTP]-sensitive promoters in vitro. 

In the second part of this Thesis we characterized the newly discovered sRNA from 

Mycobacterium smegmatis – Ms1. Ms1 is strongly produced in stationary phase. We 

determined its transcriptional origin and proved the importance of the central bubble for 

RNAP binding. We showed that the Ms1 binds to the RNAP core (RNAP without σ 

factor), unlike the 6S RNA that binds to the RNAP holoenzyme (RNAP with the 

primary σ factor). We discovered a new type of interaction between RNAP and sRNA. 

Furthermore, we showed that Ms1 has a mild inhibitory effect on transcription in vitro, 

but does not affect the affinity of σ to RNAP. Finally, we pointed out the difference in 

the amount of RNAP holoenzyme in stationary phase in E. coli and M. smegmatis. In 

summary, we contributed to a better understanding of transcription regulation in the 

bacterial cell. 
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1 ÚVOD 

Bakterie jsou nejrozšířenější formou organismů na světě. Díky jejich schopnosti rychle 

přizpůsobit svou genovou expresi podle měnících se vnějších podmínek jsou schopny přežít 

uvnitř organismů, v sopkách a dokonce i ve vesmíru.   

Aby bakteriální buňka přežila náhle se měnící podmínky, reguluje genovou expresi na úrovni 

transkripce, kde se rozhoduje o vytvoření RNA a následně proteinů. Klíčovým faktorem 

transkripce je enzym DNA dependentní RNA polymeráza (RNAP), která přepisuje DNA do 

RNA. Aktivita RNAP může být ovlivněna např. navázáním bílkovinného faktoru, malých 

molekul či RNA. 

Tato disertační práce se zabývá zejména interakčními partnery RNAP u modelového 

organismu Gram-pozitivních bakterií Bacillus subtilis. Středem mého zájmu se stala 

podjednotka δ RNAP, dále proteiny YdeB a GreA, u kterých jsem zkoumala, jak ovlivňují 

funkci tohoto klíčového enzymu. Zejména, zda zmíněné proteiny ovlivňují citlivost RNAP ke 

koncentraci iNTP in vitro. 

V druhé části této disertační práce jsem se zabývala nově objevenou malou RNA – Ms1. 

Cílem této práce bylo podrobně charakterizovat tuto RNA u nepatogenního organismu 

Mycobacterium smegmatis. Dále pak objasnit její funkci v bakteriální buňce a zjistit, zda je 

interakčním partnerem RNAP holoenzymu či nikoliv. Celá práce se zabývá odpovědí na 

otázku, zda a v čem se Ms1 liší od 6S RNA, jejíž regulační role v buňce je stále velmi 

intenzivně studována a která se od Ms1 liší v několika zásadních aspektech.  
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Následující kapitola se zabývá aktuálními informacemi ohledně klíčového enzymu 

transkripce RNA polymerázy a charakteristice jejích podjednotek. Samozřejmostí je popis 

mechanismu transkripce a dále jsou důkladně popsány mechanismy regulace této fáze genové 

exprese. Zejména jsem se zaměřila na proteinové transkripční faktory (DksA, GreA a CarD), 

malé efektorové molekuly ovlivňující transkripci (ppGpp a iNTP) a malé RNA (6S RNA a 

Ms1).  

Naše laboratoř se zabývá regulací genové exprese zejména u dvou modelových organismů: 

Bacillus subtilis a Mycobacterium smegmatis. Půdní bakterie B. subtilis je považována za 

modelový organismus G+ (gram-pozitivních) organismů s nízkým obsahem G+C párů. Její 

genom obsahuje přibližně 4100 kódujících genů (Kunst et al. 1997), z čehož je 271 

esenciálních (Kobayashi et al. 2003). Nespornou výhodou tohoto organismu je rychlost růstu 

v laboratorních podmínkách, schopnost přijímat cizorodou DNA a vytváření spór při 

nepříznivých podmínkách (Piggot and Hilbert 2004, van Sinderen et al. 1995).    

M.  smegmatis je rychle rostoucí a nepatogenní zástupce mykobakterií. Řadí se mezi G+C 

bohaté bakterie, jejíchž genom obsahuje téměř 7000 genů (Perrodou et al. 2006). Tato 

bakterie je unikátní stavbou buněčné stěny. Bakterie Mycobacterium smegmatis je blízce 

příbuzná původci tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis), která nově propukne 

každoročně u přibližně 6,3 milionu lidí a 1,3 milionu lidí této nákaze podlehne (údaje WHO 

z roku 2016; Global tuberculosis report 2017;  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259366/1/9789241565516-eng.pdf?ua=1 stažené 

28. 2. 2018).  

2.1 Bakteriální RNA polymeráza 

DNA dependentní RNA polymeráza (RNAP) je klíčovým enzymem v genové expresi. Na 

rozdíl od eukaryot, Archea a bakterie mají pouze jeden typ RNAP, která zodpovídá za syntézu 

veškeré RNA v buňce (mRNA i nekódující RNA).  

Katalytické jádro (E) RNAP se skládá z pěti podjednotek: α2ββ´ω. Všechny podjednotky jádra 

jsou sekvenčně, strukturně i funkčně vysoce konzervované od bakterií až po člověka (Cramer 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259366/1/9789241565516-eng.pdf?ua=1
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2002, Ebright 2000, Sweetser et al. 1987). Jádro RNAP není schopno rozeznat sekvenci 

promotoru a iniciovat transkripci. Pro iniciaci transkripce je důležité navázání příslušného 

faktoru σ, který vytvoří RNAP holoenzym (Eσ) schopný rozeznat sekvenci promotoru, 

navázat se na něj a iniciovat transkripci (Campbell et al. 2002).  

Jádro RNAP připomíná svým tvarem krabí klepeto (Obr. 1). Tento charakteristický tvar 

zaujímají podjednotky β a β´ a tím vytváří DNA kanál, který je přesně široký tak, aby se do 

něj vešla dvoušroubovice DNA (Zhang et al. 1999). Aktivní místo RNAP obsahuje dva Mg
2+

 

ionty, kde Mg
2+

 č. 1 katalyzuje tvorbu transkriptu a Mg
2+

 č. 2 usnadňuje odpojení pyrofosfátu 

(Steitz et al. 1994). Sekundární kanál slouží jako vstupní kanál pro NTP, neboť jeho otvor je 

příliš úzký pro DNA a vede přímo k aktivnímu místu RNAP (Korzheva et al. 2000). Nově 

vytvořená RNA opouští enzym výstupním kanálem (RNA-exit channel). Do těchto kanálů 

nebo v jejich blízkosti se váží transkripční faktory, čímž je ovlivněna aktivita enzymu. 

U jednotlivých organismů najdeme odlišnosti ve struktuře i regulaci RNAP, přesto je celkový 

tvar RNAP vysoce konzervován. U Thermus aquaticus a T. thermophilus byla vyřešena 3D 

struktura RNAP (Vassylyev et al. 2002, Zhang et al. 1999). Dále byla vyřešena krystalová 

struktura RNAP u E. coli (Murakami K. S. 2013), u M. smegmatis (Hubin et al. 2017, Kouba 

et al. 2018) i u M. tuberculosis (Boyaci et al. 2018). Zatímco u B. subtilis byl zatím pouze 

navržen model struktury RNAP na základě homologie s E. coli RNAP (MacDougall et al. 

2005).  

Základní informace ohledně podjednotek jádra RNAP jsou uvedeny v tabulce 1 a detailní 

informace v následujících kapitolách. 
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Obr. 1: Struktura RNAP. A Krystalová struktura jádra RNAP Thermus aquaticus. Jednotlivé 

podjednotky jsou barevně odlišeny – β světle modře, β´ růžově, αI žlutě, αII zeleně, ω bíle. Aktivní 

centrum je naznačeno červenými Mg
2+

 ionty (Zhang et al. 1999) B Schématické zobrazení 

holoenzymu RNAP těsně před zahájením elongační fáze. Jádro RNAP je zobrazeno modře, faktor σ 

žlutě. V DNA kanálu je DNA (templátové vlákno je zobrazeno zeleně a netemplátové světle zelenou), 

sekundární kanál je označen vstupem NTP a RNA-exit kanál je zakrytý. RNA transkript je označen 

červeně (Haugen et al. 2008). 

Tabulka 1: Charakteristika jednotlivých podjednotek RNAP. Přehled počtu aminokyselin (AK) a 

molekulové hmotnosti (v kDa) jednotlivých podjednotek u Bacillus subtilis (B. subtilis) a Escherichia  

coli (E. coli). 

Podjednotky RNAP B. subtilis E.coli 

β  - gen rpoB 1193 AK, 133 kDa 1340 AK, 150 kDa 

β´ - gen rpoC 1199 AK, 134 kDa 1400 AK, 155 kDa 

α - gen rpoA 314 AK, 35 kDa 330 AK, 36 kDa 

ω/ ω2 - gen yloH/rpoZ 67 AK; 7,6 kDa 91 AK, 10 kDa 

ω1/ε - gen ykzG/rpoY 69 AK; 8,1 kDa  

δ - gen rpoE 173 AK; 20,4 kDa  
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 Podjednotka β 2.1.1

Podjednotka β (gen rpoB, 1193 AK, 134 kDa u B. subtilis) společně s β´ tvoří katalytické 

centrum RNAP a svým tvarem dávají jádru RNAP charakteristický tvar krabího klepeta.  Na 

tuto podjednotku se váží některá antibiotika inhibující transkripci – např. rifampicin (Gentry 

and Burgess 1993, Wehrli et al. 1968). Vysoká konzervovanost sekvence genu rpoB může být 

použita při fylogenetických analýzách k rozlišení blízce příbuzných bakteriálních druhů 

(ideálně v kombinaci s 16S rRNA)  (Adekambi et al. 2009).  

 Podjednotka β´ 2.1.2

Podjednotka β´ (gen rpoC, 1199 AK, 134 kDa u B. subtilis) tvoří společně s β katalytické 

centrum RNAP. β´ je důležitá pro interakci promotorové DNA, váže templátové i 

netemplátové vlákno DNA a podílí se na terminaci transkripce (Gentry and Burgess 1993, 

Murakami Katsuhiko S. et al. 2002). 

 Podjednotka α 2.1.3

Podjednotka α (gen rpoA, 314 AK, 35 kDa u B. subtilis) je v buňce přítomna ve dvou 

sekvenčně identických kopiích tvořících homodimer. Jádro RNAP se skládá postupně, díky 

homodimeru podjednotek α, které tvoří tzv. lešení. Dále se připojí podjednotka β a následně i 

β´a ω (Mathew and Chatterji 2006). Podjednotka αI váže podjednotku β, zatímco αII se váže 

na β´ (Minakhin et al. 2001).  

Podjednotka α je tvořena větší N-koncovou doménou (αNTD) a menší C-koncovou doménou 

(αCTD). αNTD je zodpovědná za dimerizaci a vazbu β a β´. αCTD se váže na UP element 

promotoru (Obr. 2) (Gourse et al. 2000, Ross et al. 1993) a interaguje s některými 

transkripčními faktory - např. Spx (Nakano et al. 2003). 

 Podjednotka ω 2.1.4

Podjednotka ω  (také ω2, gen yloH, 67 AK; 7,6 KDa u B. subtilis) je nejmenší podjednotkou 

RNAP. Podjednotka ω je vysoce konzervovaná u G+ (YloH), G- bakterií (RpoZ), Archea 

(RpoK) i u eukaryot (Rpb6) a podílí se na správném uspořádání RNAP. Stabilizuje komplex 

α2β při formaci jádra RNAP a N-koncovou doménou se váže na β´ (Minakhin et al. 2001). 

Přesto však není esenciální u bakterií a transkripce může probíhat i bez její přítomnosti 
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(Gentry and Burgess 1989). V poslední době bylo zjištěno, že je nepostradatelná u 

M. tuberculosis pro správné sestavení funkčního jádra RNAP (Mao et al. 2018). 

V eukaryotních organismech je esenciální pro správné poskládání RNAP I a II (Nouraini et al. 

1996).  

Podjednotka ω ovlivňuje iniciaci transkripce, vazbu primárního faktoru σ, hraje roli 

v stringentní odpovědi a přispívá k přežití stacionární fáze (Gunnelius et al. 2014, Mathew 

and Chatterji 2006, Vrentas et al. 2005).    

  

Obr. 2: Schématické zobrazení bakteriální RNAP holoenzymu, struktury faktoru σ
70

 a promotorové 

struktury. (a) Holoenzym RNAP (podjednotky jádra jsou zobrazeny šedě) a (b) podjednotka σ je 

barevně rozdělená podle jednotlivých domén. (c) Promotorová struktura a naznačené interakce 

s podjednotkou σ a α v průběhu iniciace transkripce (Davis M. C. et al. 2017). 

 Faktor σ  2.1.5

Podjednotka σ (faktor σ) je nepostradatelná pro iniciaci transkripce u bakterií. Jádro RNAP 

(α2ββ´ω) je na rozdíl od podjednotky σ vysoce konzervováno u bakterií, eukaryot i Archae 

(Haugen et al. 2008). 

Podjednotka σ rozpoznává a váže promotorovou sekvenci (schematicky zobrazeno na Obr. 2) 

a zároveň snižuje afinitu RNAP k nespecifické DNA. σ hraje důležitou roli při separaci 

vláken DNA, tvorbě transkripční bubliny i při přechodu do elongační fáze (Vassylyev et al. 

2002). S jádrem RNAP vytváří podjednotka σ holoenzym (Eσ), který je schopný rozpoznat 
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promotor. Naopak nenavázaná σ (primární faktor σ) je auto-inhibována a neváží se na ni 

transkripční aktivátory ani promotorové elementy (Borukhov Sergei and Severinov 2002, 

Campbell et al. 2002), za což je pravděpodobně zodpovědná její N-koncová doména (oblast 

1.1) (Schwartz et al. 2008). Nicméně byla nalezena i samotná σ navázaná na pozici -10 

promotorové oblasti (Sevim et al. 2011, Yeh et al. 2011). 

Počet faktorů σ se liší u jednotlivých bakteriálních druhů. Například B. subtilis obsahuje 17 

různých faktorů σ, E. coli obsahuje 7 faktorů σ a M. smegmatis 26 (Gruber and Gross 2003, 

Waagmeester et al. 2005). Primární (housekeepingový) faktor σ po vytvoření holoenzymu 

s RNAP zajišťuje transkripci esenciálních genů a tím životaschopnost organismu. Primární 

faktor σ se u E. coli nazývá σ
70

, u B. subtilis a M. smegmatis σ
A
. Alternativní faktory σ soutěží 

o vazbu jádra RNAP a tvorby holoenzymu (Haldenwang 1995). Tento holoenzym je pak 

schopen vázat jiné promotory, dále transkribovat různé geny a tím přispět k rychlejší adaptaci 

na aktuální životní podmínky (např. stres).  

Analýza sekvence bakteriálních genomů odhalila dvě nepříbuzné rodiny faktorů σ: σ
70

 a σ
54

 

(Gruber and Gross 2003). Rodina faktorů σ
70

 je charakterizována tvorbou promotorového 

komplexu bez dalších faktorů či energie. Naopak rodina faktorů σ
54

 potřebuje pro tvorbu 

promotorového komplexu další faktory, které využívají získanou energii hydrolýzou ATP či 

GTP (Borukhov Sergei and Severinov 2002, Gruber and Gross 2003). Tyto rodiny faktorů σ 

se odlišují cestou vytvoření otevřeného komplexu, vazbou na promotor a jsou sekvenčně i 

strukturně odlišné (Borukhov Sergei and Severinov 2002, Wigneshweraraj et al. 2000). 

Většina bakterií obsahuje několik faktorů σ z rodiny σ
70

, zatímco minimum z rodiny σ
54

 

(Wigneshweraraj et al. 2000). Zajímavostí je, že u B. subtilis byl objeven unikátní  faktor σ, 

který je složen z dvou samostatných podjednotek – YvrI a YvrHa (MacLellan et al. 2009).  

Faktor σ
A
 u M. smegmatis 

Primární faktor σ u M. smegmatis byl označen jako σ
A
 a patří do rodiny σ

70
. Je kódován 

genem sigA (dříve mysA) a tento gen je esenciální. Aminokyselinová sekvence tohoto genu je 

vysoce konzervována napříč mykobakteriální říší (Gomez et al. 1998). Zároveň bylo zjištěno, 

že σ
A
 je důležitá u patogenních kmenů (konkrétně u M. bovis) jako faktor virulence (Collins et 

al. 1995). Zajímavé je, že v pozdní stacionární fázi (po 30 hodinách růstu) se přibližně 3x 
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zvyšuje transkripční aktivita genu sigA a zároveň dojde ke snížení množství (přibližně 3x) 

proteinu σ
A
 v buňce (Obr. 3). Zvýšené množství mRNA pro σ

A
 ve stacionární fázi 

pravděpodobně slouží pro možnost okamžité translace σ
A
 při vylepšení životních podmínek 

buňky (Gomez et al. 1998). Podobný regulační mechanismus byl pozorován i u genu rpoD 

(kódující σ
70

) v E. coli (Grossman et al. 1985, Taylor et al. 1984).   

 

Obr. 3: Exprese σ
A
 u M. smegmatis. Kvantifikace exprese σ

A
 u M. smegmatis mc

2
 155 v exponenciální 

a stacionární fázi, která byla detekována Western-blot imunoprecipitací s protilátkou 2G10 je 

zobrazena prázdnými čtverci. Plnými kolečky je znázorněno procento σ
A
 z maximálního množství. 

Přibližně po 20 hodinách kultivace přechází buňky do stacionární fáze (Gomez et al. 1998).  

2.2 Specifické podjednotky pro G+ 

Na rozdíl od G- bakterií, RNAP z B. subtilis a ostatních G+ bakterií obsahují navíc dvě 

podjednotky: δ a ε. 

 Podjednotka δ 2.2.1

Podjednotka δ (gen rpoE, 173 AK, 21.4 kDa) se vyskytuje u G+ bakterií (kmen Firmicutes a 

proteiny se sekvenční homologií u Tenericutes) (Rabatinova et al. 2013, Weiss and Shaw 

2015). Je rozdělena na dvě domény spojené 7-9 AK sekvencí lysinů. N-koncová doména 

(NTD) je vysoce strukturovaná, složena ze čtyř α-helixů a jednoho β-listu (Obr. 4B) 

(Papouskova et al. 2013). Touto částí se váže na RNAP (Tjian et al. 1977, Weiss et al. 2014). 

Naopak flexibilní C-koncová doména (CTD) je bohatá na aminokyseliny aspartát a glutamát 

(Obr. 4A), čímž nese výrazný záporný náboj podobný nukleové kyselině (de Saro et al. 1995, 
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Motackova et al. 2010).  I přes více než 40 let studia tohoto proteinu stále nemáme komplexní 

představu o jeho funkci.  

 

Obr. 4: Sekvence a struktura podjednotky δ RNAP.  A) Aminokyselinová sekvence podjednotky δ.  

N-terminální část je naznačena šedě, kyselé aminokyseliny jsou zvýrazněny červeně, bazické modře. 

B) Reprezentativní struktura N-terminální části podjednotky δ určena pomocí NMR (Papouskova et al. 

2013). 

Podjednotka δ byla objevena jako část RNAP, která podporuje transkripci středních a 

pozdních fágových genů  u buněk B. subtilis infikovaných fágem (Pero et al. 1975). Ke 

zjištění její pozice na RNAP byla fluorescenčně označená δ (fúze s GFP) kolokalizována 

s podjednotkou β´ a ω RNAP in vivo (Doherty et al. 2010). Následně byla pozorována vazba δ 

s RNAP (β a β´) u Staphylococcus aureus (Weiss et al. 2014). Nedávno byla pomocí nového 

cross-linkovacího činidla (BAMG) proteinů in vivo identifikováno místo interakce δ s β´ 

blízko DNA-exit kanálu u B. subtilis (de Jong et al. 2017). 

Podjednotka δ ovlivňuje stabilitu transkripční bubliny. Ovlivňuje rovnováhu mezi tvorbou 

otevřeného a uzavřeného komplexu RNAP tím, že inhibuje tvorbu transkripční bubliny  

(Juang and Helmann 1994b). Efekt δ na transkripci závisí na jejích podmínkách, typu 
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templátu a síle promotoru. Zejména však snižuje stabilitu vazby holoenzymu RNAP 

s nepromotorovými oblastmi DNA a tím zvyšuje selektivitu RNAP na oblasti promotorové 

(Achberger et al. 1982, Juang and Helmann 1994a). Pokud δ není přítomná, RNAP se váže 

s menší specifitou (Achberger and Whiteley 1981). 

Zatímco většina publikací o δ popisuje její negativní efekt na transkripci u specifických 

promotorů, zároveň byl pozorován i efekt výrazně zvýšené transkripční aktivity. Tento 

pozitivní efekt δ je přisuzován snížení transkripce z nepromotorových oblastí a zároveň 

recyklací jádra RNAP (Achberger and Whiteley 1981, Juang and Helmann 1994a). δ se váže 

na RNAP svou N-koncovou doménou a tím směruje C-koncovou doménu k vazbě na povrch 

RNAP. CTD se podobá NK tím, že obsahuje polyanionický region, který soutěží s NK o 

aktivní místo RNAP. CTD pomáhá odstraňovat transkript z komplexu s RNAP, čímž pomáhá 

ukončit aktuální transkripci a RNAP je velmi opět rychle připravena začít novou transkripci. 

Tímto způsobem δ zvyšuje celkově množství RNA transkriptu (de Saro et al. 1995). Hlavní 

efekty δ na transkripci jsou shrnuty na Obr. 5. 

V naší laboratoři byl pozorován silný synergický efekt δ a proteinu HelD (helikáza 

asociovaná s RNAP) (Delumeau et al. 2011). Oba proteiny podporují rychlejší uvolnění 

RNAP po terminaci transkripce a zároveň pomáhají uvolnit zastavenou RNAP z DNA. Takto 

zvyšují celkovou transkripční aktivitu (Wiedermannova et al. 2014).  

Podjednotka δ není pro buňku esenciální a její přesná fyziologická funkce zatím není zcela 

objasněna. Mutantní buňky B. subtilis ΔrpoE vykazují mírný fenotyp - prodlouženou lag fázi 

po přeočkování do čerstvého média ze stacionární fáze a morfologické odlišnosti (de Saro et 

al. 1999). δ ovlivňuje míru patogenity u některých bakterií. U mutanta bakterie Streptococcus 

agalactiae byla pozorována snížená virulence až o dva řády oproti divokému typu 

(Seepersaud et al. 2006). U mutantů ΔrpoE Staphylococcus aureus či Streptococcus mutans 

byla pozorována snížená životaschopnost (Watson et al. 1998, Xue et al. 2010). 
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Obr. 5: Model popisující efekty podjednotky δ na transkripci. Podjednotka δ omezuje nespecifickou 

vazbu RNAP na templát, zvyšuje transkripční specifitu a podporuje recyklaci RNAP (Weiss and Shaw 

2015). 

V roce 2016 byl publikován článek, který dokazuje vazbu δ na jádro RNAP, nikoliv však na 

RNAP holoenzym. Zároveň označil δ spíš jako transkripční regulátor vázající se na DNA 

promotorovou oblast proti směru transkripce než jako podjednotku RNAP (Prajapati et al. 

2016).      

 Podjednotka ε 2.2.2

Podjednotka ε, dříve označovaná jako ω1 (gen ykzG, 69 AK, 8.1 kDa), se vyskytuje u G+ 

bakterií a její role v bakteriální buňce ani přesná pozice na RNAP zatím nebyly objasněny. 

Její sekvence je zcela odlišná od podjednotky ω2 (ω vyskytující se i u G- bakterií) (Doherty et 

al. 2010, Keller et al. 2014). 

Naší laboratoří bylo navrženo přejmenování tohoto proteinu na ε a kódující gen byl označen 

jako rpoY. Byla nalezena strukturní homologie podjednotky ε a proteinu Gp2 a vazba obou 

proteinů do stejného místa na RNAP. Předpokládá se, že brání vstupu fágových proteinů do 

transkripčního aparátu a může tak fungovat jako imunitní protein (Keller et al. 2014).  
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2.3 Transkripce  

Transkripce je proces, při kterém je DNA přepsána enzymem RNA polymerázou podle 

principu komplementarity do vlákna RNA.  

Iniciace neboli zahájení transkripce začíná sestavením komplexu podjednotek β, β´, α2, ω a 

vytvořením komplexu jádra RNAP. Následně jádro RNAP naváže faktor σ a vytvoří RNAP 

holoenzym. RNAP holoenzym rozezná konzervované promotorové oblasti -35 a -10 

(vzhledem k transkripčnímu startu +1), kam se váže faktor σ oblastí 4.2 a 2.4. Proti směru 

transkripce od oblasti -10 se nachází rozšířená oblast -10, kam se váže doména 3 faktoru σ a 

UP element promotoru rozpoznává CTD podjednotky α (podrobně zobrazeno již na Obr. 2). 

Tímto způsobem je vytvořen uzavřený komplex RNAP (RPc), kde je DNA stále 

dvouvláknová. Následuje proces isomerizace, kdy se dvoušroubovice DNA ohýbá a postupně 

se rozdělují vlákna DNA v promotorové oblasti -10. RNAP přechází do otevřeného komplexu 

(RPo) s vytvořenou transkripční bublinou, připravenou k transkripci (Haugen et al. 2008). 

Tento proces názorně zachycuje Obr. 6.  

 

Obr. 6: Schématické zobrazení tvorby otevřeného komplexu. Uzavřený komplex (RPc) prochází přes 

isomerizační komplexy (I) do otevřeného komplexu (RPo). Jednotlivé domény faktoru σ jsou označeny 

čísly a podjednotka α označena tyrkysově (Ruff et al. 2015). 

Přepis začíná párováním iniciačního nukleosid trifosfátu (iNTP) na +1 pozici templátového 

vlákna. Nejprve jsou syntetizovány 2-9 nt dlouhé oligomery RNA, které vytváří s DNA 

DNA:RNA hybrid (tzv. abortivní iniciace). U E. coli byly tyto oligomery pozorovány in vitro 

(Hsu et al. 1995) i in vivo (Goldman Seth R. et al. 2009). Zároveň může být transkripce in 

vivo zahájena pomocí iNTP nebo na základě 2-5 nt dlouhých oligonukleotidů (nanoRNA), 

čímž mohou vznikat různé 5´ konce transkriptů (Nickels and Dove 2011). 
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V průběhu elongační fáze iniciační komplex opouští promotor, disociuje σ a stává se z něj  

elongační komplex RPe, který dále postupuje podél řetězce DNA. Na základě principu 

komplementarity připojuje nukleotidy na 3´ OH skupinu ribosy RNA vlákna podle 

templátového řetězce. Vznikající RNA se postupně uvolňuje z elongačního komplexu RNA-

exit kanálem a DNA obnovuje svou původní konformaci (Vassylyev 2009). Většinou je 

faktor σ disociován z elongačního komplexu, neboť jeho CTD blokuje RNA-exit kanál. 

Nicméně byl pozorován i případ v průběhu stacionární fáze růstu, kdy faktor σ zůstal navázán 

i v průběhu elongace a pravděpodobně díky konformační změně neblokoval RNA-exit kanál 

(Bar-Nahum and Nudler 2001). Dále bylo ukázáno, že primární faktor σ je schopen se připojit 

k elongačnímu komplexu i v průběhu elongace a ovlivnit transkripci (i pokud zrovna probíhá 

transkripce závislá na alternativním faktoru σ) (Goldman S. R. et al. 2015).  

Závěrečnou fází je terminace neboli ukončení transkripce, kdy se uvolní nově syntetizované 

vlákno RNA. Terminace je zajištěna specifickou sekvencí ve struktuře DNA bez přítomnosti 

faktoru nebo potřebuje příslušný faktor (např. Rho, Mfd, DksA) (Washburn and Gottesman 

2015).  

Celou transkripci názorně popisuje Obr. 7. 

 

 



 

 

20 

 

 

Obr. 7: Přehledné schéma transkripce. +1 pozice je naznačena šipkou. RNAP holoenzym (jádro RNAP 

s σ) se naváže na DNA, vytváří uzavřený a následně otevřený komplex. Následuje abortivní 

transkripce, elongační fáze a ukončení transkripce (Davis M. C. et al. 2017).  
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2.4 Regulace transkripce 

Buňka se každým okamžikem přizpůsobuje měnícím se podmínkám prostřednictvím regulace 

své genové exprese.  Ta může být regulována na několika úrovních – transkripce, translace či  

posttranskripčními a posttranslačními modifikacemi. Obecně je u bakterií nejvíce používaná 

regulace iniciace transkripce, která je zároveň i nejefektivnější. Což umožňuje buňce 

okamžitě zareagovat na nedostatek živin (Paul B. J. et al. 2004a) díky transkripčním 

faktorům, malým efektorovým molekulám jako je iNTP (Krasny et al. 2008) či ppGpp 

(Srivatsan and Wang 2008), nekódujícím RNA, aminokyselinám, vitamínům a dalším 

molekulám (Borukhov Sergei et al. 2005). 

 Proteinové transkripční faktory 2.4.1

Transkripční faktory (aktivátory a represory) sdílí mnoho podobných vlastností a reagují na 

vnější signály. Poměrně velké množství proteinů v buňce se podílí právě na regulaci 

transkripce, např. u E. coli bylo objeveno okolo 10 % transkripčních DNA-vazebných faktorů 

z celkového počtu genů (Perez-Rueda and Collado-Vides 2000). Některé promotory jsou stále 

aktivní a potřebují další faktory (represory), aby byla snížena či vypnuta jejich exprese. 

Naopak jiné promotory postrádající např. správnou konsensus sekvenci pro vazbu RNAP, 

potřebují aktivátor, aby z nich mohla probíhat transkripce. Malé procento transkripčních 

faktorů se chová jako globální regulátor, který ovlivňuje transkripci mnoha transkripčních 

jednotek (Martinez-Antonio and Collado-Vides 2003). Dalšími nezanedbatelnými faktory 

jsou regulátory ovlivňující transkripci, aniž by se vázaly na DNA (Perez-Rueda and Collado-

Vides 2000). 

Zatím jsme na začátku porozumění komplexnosti a provázanosti regulace v buňce. Z mnoha 

transkripčních faktorů jsem se zaměřila v následující kapitole na ty, které úzce souvisí s mojí 

prací: DksA, GreA a YdeB. 

DksA 

Transkripční faktor DksA (přibližně 17,5 kDa) a je složen ze dvou domén: globulární domény 

a domény obsahující α-helixy s dvěma kyselými zbytky aminokyselin (Asp). Byla nalezena 

strukturní podobnost s proteinem GreA, zatímco sekvenční homologie nalezena nebyla. Oba 

faktory se váží do sekundárního kanálu RNAP (Perederina et al. 2004, Rutherford et al. 
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2007). Dále byl nalezen strukturní homolog TraR, který se vyskytuje velmi často 

v konjugativních plasmidech (Blankschien et al. 2009) a analog DksA2 u Pseudomonas 

aeruginosa (Furman et al. 2013). 

DksA u E. coli je důležitý při pozitivní i negativní regulaci rRNA in vivo. Přímý efekt delece 

genu dksA se projevil při expresi rRNA (její deregulaci) a dále nepřímo byly pozorovány 

změny v genové expresi, funkci chaperonů, požadavcích na aminokyseliny, buněčném dělení, 

virulenci a vnímání hustoty okolních bakterií (Paul Brian J. et al. 2005). Obr. 8 ukazuje efekt 

proteinu DksA při regulaci transkripce z rRNA promotoru pomocí koncentrace iNTP, kdy za 

přítomnosti DksA je potřeba vyšší koncentrace iNTP (zde ATP) pro iniciaci transkripce in 

vitro (Paul B. J. et al. 2004a). Díky proteinu DksA buňka lépe a přesněji reaguje na změnu 

intracelulární koncentrace iNTP, čímž se dokáže přizpůsobit náhlému stresu snížením 

transkripce rRNA in vivo. Jak je ukázáno v kapitole 2.4.2, protein DksA zesiluje účinek 

malých efektorových molekul ppGpp a iNTP. 

Genom B. subtilis neobsahuje gen pro DksA, což může přispět k rozdílnému mechanismu 

působení ppGpp a iNTP u B. subtilis  a E. coli (Kobayashi et al. 2003, Krasny and Gourse 

2004). 

 

Obr. 8: Efekt DksA na transkripci in vitro na promotoru rrnBP1. Experiment byl proveden za 

zvyšující se koncentrace ATP za přítomnosti (+) DksA či nepřítomnosti (-) DksA (Paul B. J. et al. 

2004a).  
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GreA 

Faktor GreA se váže do sekundárního kanálu RNAP. Je složen přibližně ze 160 AK a je 

strukturně rozdělen na dvě domény: NTD je složena z antiparalelních α-helixů, váže RNA, 

má nukleolytickou aktivitu (di- či trinukleotidů) a podporuje pozastavenou RNAP při 

transkripci k opětovnému obnovení činnosti.  Naopak CTD je globulární, váže DNA 

(Borukhov Sergei et al. 2005, Borukhov S. et al. 1993, Stebbins et al. 1995) a je zodpovědná 

za vysokou vazebnou afinitu k RNAP (Kulish et al. 2000).  

I když jsou GreA s DksA strukturně homologní (Obr. 9), DksA není schopen u RNAP 

indukovat štěpení RNA při pozastavení elongační fáze transkripce. Zásadní rozdíl u těchto 

dvou proteinů je v aminokyselinových zbytcích na vrcholu NTD. GreA obsahuje kyselinu 

glutamovou a kyselinu asparagovou, zatímco DksA obsahuje 2x kyselinu asparagovou na 

vrcholu zmíněné domény (Perederina et al. 2004). Vrchol je nasměrován do aktivního místa 

RNAP při tvorbě RPO a ovlivňuje tak zásadně funkci DksA a GreA, což bylo prokázáno 

záměnou koncových aminokyselin (Lee Jeong-Hyun et al. 2012).  

 

Obr. 9: Struktura DksA (A) a GreA (B). Kyselé AK jsou označeny červeně (Perederina et al. 

2004). 
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CarD, YdeB  

Protein CarD byl objeven jako esenciální protein v M. tuberculosis vázající se na RNAP. 

Hraje důležitou roli při odpovědi na stresové podmínky. Deplece genu carD vede 

k výraznému snížení transkripce rRNA (Stallings et al. 2009), zvýšení citlivosti buněk 

vedoucí až ke smrti v důsledku oxidačního stresu, hladovění, poničení DNA nebo změnou 

exprese mRNA u mnoha genů. CarD je obecně uznávaný jako globální regulátor aktivující 

transkripci stimulací tvorby RPO (Srivastava et al. 2013).  Protein DksA dokáže funkčně 

nahradit CarD, i když se každý váže na jinou část RNAP. U B. subtilis byl nalezen protein 

YdeB, který je sekvenčním homologem CarD. Na rozdíl od CarD, nejsou proteiny YdeB ani 

DksA esenciální (Connolly and Cox 2009, Stallings et al. 2009). 

Struktura CarD (o velikosti 17,9 kDa) je rozdělena na dvě domény: C-koncovou  

DNA-vazebnou a N-koncovou doménu. C-koncová doména se podobá eukaryotické HMGA 

(high-mobility group A) (Cayuela et al. 2003) a váže oblast před -10 elementem promotoru 

proti směru transkripce (Bae et al. 2015, Srivastava et al. 2013), což je zobrazeno na Obr. 10. 

HMGA je skupina malých proteinů nehistonové povahy, které se účastní remodelace 

chromatinu v eukaryotních buňkách. Jsou charakteristické AT bohatými DNA vazebnými 

oblastmi a oblasti kyselých aminokyselin. U prokaryot byla nalezena podobná doména 

HMGA jen u CarD a jeho ortologu v Stigmatella aurantiatica (Cayuela et al. 2003, Elias-

Arnanz et al. 2010).  

N-koncová doména CarD obsahuje 179 AK a váže protein CarG. CarD s CarG vytváří 

komplex interagující s podjednotkou β RNAP (s oblastí β1) ve stejném místě jako elongační 

faktor TRCF (transcription coupling factor). TRCF se stará o opravu chyb v průběhu 

transkripce (Garcia-Moreno et al. 2010, Stallings et al. 2009). Dále byl nalezen vysoce 

konzervovaný tryptofanový zbytek zapadající do malého žlábku DNA na konci transkripční 

bubliny proti směru transkripce. Je uznávaný jako jeden z důležitých charakteristik pro 

regulaci transkripce, avšak jeho přesné působení zatím není jasné (Bae et al. 2015, Srivastava 

et al. 2013).   
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Obr. 10: Model struktury CarD s RPO. Vlákna DNA jsou označena šedě/černě, žlutě je zvýrazněna -35 

a -10 oblast promotoru, -10 rozšířená oblast promotoru je zobrazena fialově. C-terminální doména 

CarD je zobrazena zeleně a N-terminální růžově. Zbylé části náleží holoenzymu RNAP, kde je 

zobrazena oblast β1 vázající se na CarD (Bae et al. 2015).  

Spolupráce DNA vazebné C-terminální domény vázající promotor, N-koncové domény 

vázající RNAP holoenzym a konzervovaného tryptofanu zajišťuje CarD stabilizaci 

promotorového komplexu s RNAP (Srivastava et al. 2013). Mykobakterie tvoří relativně 

nestabilní RPO oproti E. coli a proto potřebují mechanismus stabilizace RPO (Davis E. et al. 

2015). V závislosti na koncentraci CarD v buňce, CarD váže RPO s vysokou afinitou a 

zpomaluje kolaps iniciační promotorové bubliny, čímž stabilizuje RPO. Naopak CarD váže 

RPC s nižší afinitou a zvyšuje schopnost otevření DNA a vytvoření RPO (Obr. 11). Tímto 

způsobem reguluje transkripci zvyšováním stability RPO relativně vzhledem k RPC 

(Rammohan et al. 2015).  
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Obr. 11: Schématický energetický diagram efektu CarD na volnou energii uzavřeného (RPC) a 

otevřeného (RPO) komplexu. Pokud není CarD přítomen, RPC je více stabilní než RPO. Při nízké 

koncentraci (100 nM) CarD, CarD se váže na RPO a stabilizuje ho. Při vysoké koncentraci (1 μM) 

CarD interaguje i s RPC, snižuje jeho stabilitu a podporuje tvorbu RPO (Rammohan et al. 2015). 

Dalším homologním proteinem ke CarD byl identifikován CdnL u Myxococccus xanthus. 

CdnL obsahuje pouze doménu podobné N-koncové z CarD, ale není schopen vázat protein 

CarG. Sice je tento protein esenciální u Myxococccus xanthus, ale není schopen 

komplementovat deleci CarD. Tento organismus obsahuje zároveň i protein DksA, který je 

pro něj esenciální a CdnL není schopen nahradit jeho funkci (Garcia-Moreno et al. 2010).  

 Neproteinové transkripční regulátory 2.4.2

Malé molekuly (ppGpp a iNTP) 

Při dostatku živin se bakterie nachází v exponenciální fázi růstu, kdy se velmi aktivně dělí, 

k čemuž potřebuje velké množství proteinů a tedy i ribosomů. V závislosti na množství živin 

se výrazně mění množství ribosomů v buňce, neboť rychlost syntézy nových proteinů je stále 

konstantní (Condon et al. 1995). V exponenciální fázi je tedy aktivita rRNA promotorů velmi 

vysoká. Na rozdíl od stacionární fáze, kdy živiny docházejí a je nutné šetřit energií. Aktivita 

rRNA promotorů se výrazně snižuje a tím i množství ribosomů v buňce. Tyto změny jsou 

regulovány právě malými efektorovými molekulami ppGpp (guanosin-5´-difosfát-3´-difosfát) 

a iNTP (Obr. 12) (Murray Heath D. et al. 2003, Rutherford et al. 2007), jejichž působení se 

může lišit u jednotlivých bakterií (Krasny et al. 2008). 
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Obr. 12: Změny v transkripci v závislosti na růstové fázi u E. coli. V exponenciální fázi růstu převládá 

transkripce z σ
70

 závislých promotorů, zatímco při hladovění přebírají aktivitu alternativní faktory σ ve 

spolupráci s (p)ppGpp, DksA, Rsd a 6S RNA. Tento obrázek je pouze názorný a nereprezentuje 

správný počet jednotlivých molekul v buňce (Sharma and Chatterji 2010).  

(p)ppGpp 

Jako reakci na nedostatek aminokyselin bakterie zahájí tzv. stringentní odpověď. Tento 

mechanismus je zahájen vstupem nenabité tRNA do A místa ribozomu, což aktivuje RelA 

protein asociovaný s ribozomem. RelA syntetizuje alarmon (p)ppGpp z GTP/GDP za použití 

ATP. Zároveň se zvyšuje množství RelA v buňce díky jeho disociaci z ribozomu, který se 

dále váže na jiné ribozomy a syntetizuje další molekuly (p)ppGpp (Srivatsan and Wang 

2008).  

Druhým enzymem u E. coli syntetizujícím (p)ppGpp je SpoT. Je aktivován nedostatkem 

mastných kyselin a při nepříznivých fyzikálních podmínkách (např. při nedostatku železa) 

(Vinella et al. 2005). SpoT má schopnost syntézy (p)ppGpp a zároveň je schopen jeho 

hydrolýzy na GTP/GDP, která záleží na okamžité rovnováze reakce (Srivatsan and Wang 

2008).    
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Na regulaci množství (p)ppGpp v buňce u B. subtilis se podílí enzym RelA a dva malé 

proteiny YjbM a YwaC. YjbM a YwaC byly označeny jako SASs (small alarmon synthetases) 

a jsou schopny syntetizovat (p)ppGpp. Jejich sekvence se velmi podobá (p)ppGpp 

syntetázové doméně u RelA (Nanamiya et al. 2008). Přesná kooperace působení těchto 

enzymů je stále předmětem zkoumání (Ababneh and Herman 2015, Natori et al. 2009). 

ppGpp působí jako aktivátor transkripce z aminokyselinových promotorů tím, že společně 

s DksA zvyšují rychlost tvorby RPO in vitro při iniciaci transkripce. Promotory pro syntézu 

aminokyselin mají v oblasti diskriminátoru AT bohaté oblasti a tím přispívají k vytvoření 

stabilních RPO (Obr. 13B). Zároveň ppGpp snižuje afinitu hlavního faktoru σ k RNAP a tím 

umožňuje vyšší úspěšnost kompetice alternativních faktorů σ o vazbu na RNAP a transkripci 

alternativních genů (Srivatsan and Wang 2008). 

Naopak ppGpp negativně ovlivňuje syntézu stabilních RNA (rRNA, tRNA a některých 

mRNA) a aktivitu jejich promotorů v E. coli (Mallik et al. 2006). Promotory rRNA mají 

v diskriminátoru GC bohaté oblasti a tvoří nestabilní RPO. ppGpp ve spolupráci s DksA 

snižují stabilitu již nestabilních RPO a tím inhibují iniciaci transkripce z těchto promotorů 

(Obr. 13A) (Paul Brian J. et al. 2005, Srivatsan and Wang 2008). 

 

Obr. 13: Regulace transkripce (p)ppGpp. A (p)ppGpp s DksA inhibují iniciaci transkripce rRNA genů 

destabilizací otevřeného komplexu RNAP s promotorem, které vytváří nestabilní komplexy. B Geny, 

u kterých má být zvýšená produkce, tvoří stabilní otevřené komplexy s RNAP. ppGpp s DksA přímo 

indukují přepis těchto genů (Srivatsan and Wang 2008). 

iNTP 

Iniciační NTP neboli iNTP je malá efektorová molekula, která ovlivňuje iniciaci transkripce 

tím, že reguluje aktivitu RNAP. Koncentrace iNTP neboli [iNTP] v buňce ovlivňuje 
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schopnost vytvořit stabilní otevřený komplex RNAP (RPO) s promotorem. Vysoká 

intracelulární koncentrace iNTP svým navázáním stabilizuje RPO (jinak relativně nestabilní) a 

tím zvyšuje promotorovou aktivitu. Nízká intracelulární koncentrace iNTP působí opačně 

(Gaal et al. 1997, Revyakin et al. 2004). Promotory regulované tímto způsobem se označují 

[iNTP]-senzitivní. Druhou skupinou promotorů jsou pak promotory [iNTP]-nesenzitivní, 

kterým stačí pro maximální aktivitu i nízká koncentrace iNTP v buňce (Krasny et al. 2008). 

V průběhu stringentní odpovědi je důležité snížit transkripci rRNA (které je v buňce majoritní 

část) a tím zamezit dalšímu růstu buňky. Transkripce genů odpovídající na stres se zvyšuje a 

buňka se rychleji se stresem vypořádá (Potrykus and Cashel 2008). U B. subtilis i u E.coli je 

iniciace transkripce z rRNA promotorů závislá na koncentraci iNTP v buňce. U B. subtilis je 

u rRNA promotorů na pozici +1 připojováno exkluzivně GTP, zatímco u E. coli GTP, CTP a 

ATP (Krasny and Gourse 2004, Paul B. J. et al. 2004b). V průběhu stringentní odpovědi je 

množství GTP v buňce limitováno a je tedy výrazně snížená aktivita promotorů s GTP na +1 

pozici. Naopak promotory požadující ATP na +1 pozici zvyšují svou aktivitu v průběhu 

stringentní odpovědi u B. subtilis. Koncentrace iNTP tedy určuje odpověď daného operonu 

při stringentní odpovědi (Krasny et al. 2008).   

U B. subtilis se v průběhu stringentní odpovědi mění recipročně koncentrace GTP a ATP. 

Alarmon (p)ppGpp inhibuje 3 enzymy ovlivňující biosyntézu GTP (Kriel et al. 2012): Gmk 

(guanylate kinase; převádí GMP na GDP), HprT (převádí hypoxantin na IMP and guanine 

na GMP) a IMP (inosin monofosfát) dehydrogenázu. IMP dehydrogenáza je poslední 

společný intermediát biosyntézy ATP a GTP. Inhibice IMP dehydrogenázy způsobí snížení 

koncentrace GTP v buňce a zároveň se zvýší koncentrace ATP. Vysoká koncentrace ATP 

stimuluje stringentně regulované operony obsahující +1A. Zároveň způsobuje inhibici +1G 

operonů díky nízké koncentraci GTP. Vysoká koncentrace ATP vede k iniciaci sporulace u 

B. subtilis (Lopez et al. 1981, Turnbough 2008). 

U B. subtilis je regulace genové exprese při stringentní odpovědi odlišná než u E. coli (Obr. 

14). Efekt ppGpp je nepřímý a klíčovou molekulou je iNTP (Krasny and Gourse 2004). Přesto 

bylo zjištěno, že ppGpp u B. subtilis udržuje přirozenou rovnováhu hladiny GTP v buňce. Při 

supresorové mutaci v ppGpp buňky nesprávně regulují hladinu GTP v buňce, nereagují na 
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hladovění poklesem intracelulárního GTP, což následně zapříčiní jejich smrt (Kriel et al. 

2012). 

 

Obr. 14: Odlišnosti v regulaci rRNA promotoru rrnBP1 u E. coli a B. subtilis. Transkripční faktor Fis 

a podjednotka α RNAP zvyšují aktivitu promotoru svou vazbou na UP element DNA u E. coli. Změny 

v koncentraci iNTP a ppGpp regulují aktivitu rRNA promotorů, ale u B. subtilis ppGpp inhibuje 

transkripci nepřímo přes snížení koncentrace GTP v buňce. Naopak ppGpp s DksA u E. coli inhibují 

iniciaci transkripce přímo (Krasny and Gourse 2004). 

sRNA – 6S RNA, Ms1 

Malé RNA (sRNA) jsou malé nekódující RNA (ncRNA) dlouhé přibližně 50 – 500 nt, které 

hrají důležitou regulační funkci u mnoha procesů v buňce. Některé sRNA působí jako 

antisense RNA, které jsou částečně či zcela komplementární ke svému cíli a regulují mRNA. 

Neméně významnou kategorií jsou sRNA regulující proteiny svou vazbou a ovlivněním jejich 

aktivity. Malé RNA byly nalezeny v nejrůznějších bakteriích i u eukaryot a objevené 

množství každým rokem narůstá (Gottesman and Storz 2011).  

6S RNA 

6S RNA byla poprvé objevena v roce 1967 (Hindley 1967) jako velmi hojná RNA u E. coli a 

její sekvence byla publikována o pár let později (Brownlee 1971). Bylo zjištěno, že 6S RNA 

je dlouhá 184 nt a v glycerolovém gradientu se pohybuje v komplexu s dalším proteinem (Lee 

S. Y. et al. 1978).  

6S RNA se hromadí zejména ve stacionární fázi růstu, ačkoliv v exponenciální fázi je v buňce 

také přítomna. Proto byl proveden experiment, při kterém byla vyizolována veškerá RNA 

z buněk E. coli K12 v pozdní exponenciální fázi a pomocí Northern analýzy byla objevena 6S 
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RNA. Ve stejných frakcích byla identifikována RNAP, což naznačovalo jejich možnou 

interakci. Koimunoprecipitační experimenty potvrdily, že většina 6S RNA se nachází 

v komplexu s RNAP. Konkrétně 6S váže RNAP holoenzym s primárním faktorem σ
70 

(Wassarman and Storz 2000). 

Vazba 6S RNA s RNAP-σ
70

 byla ověřena rekonstitucí in vitro za použití purifikovaných částí. 

Aby byla potvrzena specifita této vazby a vyloučeny nespecifické či méně pravděpodobné 

interakce, byly přidány kompetitory: jiné RNA (mutovaná 6S RNA, 5S RNA) či heparin. 

Dále byla zkoumána vazba mezi 6S RNA a jinými formami RNAP holoenzymu (např. se 

stresovými faktory σ
S
 a σ

32
) či jádra RNAP (Obr. 15). Všechny výsledky těchto experimentů 

potvrdily, že jediná specifická vazba je mezi 6S RNA a holoenzymem RNAP-σ
70

 (Trotochaud 

and Wassarman 2005). 

 

Obr. 15: Specifita vazby 6S RNA s RNAP zjišťovaná rekostitucí in vitro. Ekvimolární množství 

radioaktivně označeného (
32

P) 6S RNA, mutantní 6S(M5) RNA a 5S RNA bylo inkubováno 

s purikovaným Eσ
70

 (holoenzym RNAP-σ
70

), Eσ
32

, Eσ
S
, nenavázanou σ

70
 a jádrem RNAP (Core) za 

přidání 10 μg nespecifické RNA, 75 µg . ml
-1

 heparinu nebo bez přidání další složky. Následovala 

imunoprecipitace se specifickou protilátkou proti jádru RNAP (sloupec 2-13) či σ
70

 specifickou 

protilátkou (sloupec 14-16) (Trotochaud and Wassarman 2005). 
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6S RNA inhibuje transkripci 

Pro zjištění, zda 6S RNA inhibuje transkripci in vivo, byly vytvořeny mutantní 6S RNA 

(mt6S RNA) produkovány plasmidem v buňkách bez přítomnosti endogenní 6S RNA (ssrS1). 

Nejprve byla zkoumána jejich koimunoprecipitace s RNAP-σ
70

, která nebyla příliš efektivní. 

Dále byla měřena schopnost 6S RNA a mt6S RNA inhibovat promotor rsdP2 (regulovaný 6S 

RNA promotor), který byl fúzován s LacZ reportérem (rsdP2:LacZ). Na základě měření  

β-galaktosidázové aktivity zmíněného promotoru bylo zjištěno, že endogenní 6S RNA je 

schopna efektivně inhibovat transkripci stejně tak jako plasmidem produkovaná 6S RNA, na 

rozdíl od většiny mt6S RNA. U mt6S RNA poukazovala na svou důležitost zejména struktura 

vnitřní bubliny, ačkoliv sekvence se mohla lišit (Trotochaud and Wassarman 2005). 

Pro ověření specifity inhibice byla provedena transkripce in vitro na promotoru rsdP2 

s rekonstituovanými 6S RNA, 6S (mutant M5) RNA a 5S RNA s komplexem RNAP. 

Z výsledku (Obr. 16) je jasně patrné, že jediná 6S RNA výrazně inhibuje transkripci.  

 

Obr. 16 : 6S RNA inhibuje transkripci in vitro z promotoru rsdP2. Extrakt ze stacionárních buněk 

ssrS1 (buňky bez endogenní 6S RNA) byl rekonstituován se zvyšující se koncentrací (1x, 2x, 4x, 

8x) 6S RNA, mutantní 6S (M5) RNA, 5S RNA nebo bez přidané RNA. K inhibici transkripce dochází 

pouze u 6S RNA (Trotochaud and Wassarman 2005).  
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6S RNA působí jako templát pro RNAP 

V průběhu transkripcí in vitro bylo pozorováno, že i bez přidání DNA templátu (pouze s 6S 

RNA, RNAP a NTP) je schopna RNAP zahájit transkripci de novo. 6S RNA může působit 

místo DNA templátu, což podporuje dříve navrhovanou teorii, že 6S napodobuje RPO 

(Barrick et al. 2005, Gildehaus et al. 2007). RNAP tedy působí jako RNA dependentní RNA 

polymeráza (Gildehaus et al. 2007).  Následně se ukázalo, že 6S RNA působí jako RNA 

templát a podle něj jsou syntetizovány krátké RNA o délce kratší než 20 nt, které byly 

označeny jako pRNA (Beckmann et al. 2011).  

V průběhu exponenciální fáze růstu buňky je nízká koncentrace 6S RNA a pRNA, holoenzym 

RNAP zejména provádí transkripci DNA. Množství 6S RNA se zvyšuje v pozdní 

exponenciální a stacionární fázi, kdy je větší množství holoenzymu RNAP-σ
70

/σ
A
 navázáno 

na 6S RNA. Vzhledem k nedostatku NTP jsou tvořeny pouze krátké pRNA (do 10 nt). Pokud 

se buňka dostane do podmínek s dostatečným množstvím živin, zahájí tzv. outgrowth, kdy 

následně opět zahájí exponenciální fázi. Vzhledem k dostatku NTP se vytváří delší pRNA 

(12-14 nt dlouhé). Tyto oligomery změní strukturu svou vazbou 6S RNA, čímž se disociuje 

σ
70

/σ
A
 a následně jádro RNAP (Obr. 17). 6S RNA stále s navázanou pRNA je rozštěpena 

nukleázami (Beckmann et al. 2012, Steuten and Wagner 2012, Wurm et al. 2010).   

 

Obr. 17: Model cyklu 6S RNA a syntézy pRNA. Tento model je ukázán u E. coli. Zvýrazněny jsou 6S 

RNA, promotorová DNA (P), jádro RNAP (RNAP), σ
70

, 6SRNA:pRNA duplex, otevřený komplex 

RNAP a NTP. Detailní popis tohoto procesu je v příslušném textu (Cavanagh and Wassarman 2014). 
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Díky kryoelektronové mikroskopii bylo zjištěno, že zatímco dvouřetězcové části 6S RNA 

zaujímají A-formu, 6S RNA v komplexu s RNAP/σ
70

 napodobuje B-formu DNA a tím 

reguluje RNAP obdobně jako eukaryotní ncRNA s funkcí inhibitoru (Obr. 18) (Chen J. et al. 

2017, Wagner et al. 2013).  

 

Obr. 18: 6S RNA napodobuje B formu promotorové DNA. Pozice 6S RNA (zeleně) a promotorové 

DNA (fialově) v otevřeném komplexu RNAP (Bae et al. 2015). Pozice -35 a -10 na promotoru jsou 

označeny žlutě, stejně tak je označeno aktivní centrum RNAP Mg
2+

 (Chen J. et al. 2017). 

Výskyt 6S RNA u dalších bakterií 

Na základě počítačové analýzy porovnání sekvence byla homologní RNA k 6S RNA 

předpovězena u více než 100 bakteriálních druhů (Barrick et al. 2005). Pro ověření u  

β-proteobakterií byl zvolen biochemický přístup, a to izolace celkové RNA z buňky 

následovaná analýzou predikované RNA a dále potvrzení kopurifikace s RNAP. Tímto 

způsobem byla např. odhalena 6S RNA u Bordetella pertussis (Trotochaud and Wassarman 

2005). Je zajímavé, že u B. subtilis byly nalezeny dvě RNA (6S-1 a 6S-2). Obě se váží na 

holoenzym RNAP-σ
A
, strukturně i sekvenčně jsou velmi podobné E. coli 6S RNA (Obr. 19). 

6S-2 je exprimovaná více v exponenciální fázi růstu buňky, zatímco 6S-1 zejména ve 

stacionární. Celkově se 6S-1 podobá více 6S RNA z E. coli (Trotochaud and Wassarman 

2005). 
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Srovnávací studie 6S RNA z různých organismů potvrdila, že není ani tak důležitá primární 

sekvence RNA, jako sekundární struktura dané molekuly s centrální jednovláknovou bublinou 

(Trotochaud and Wassarman 2005).  

 

Obr. 19: Srovnání vybraných predikovaných sekundárních struktur 6S RNA u různých bakterií. 

Uvedené druhy byly vybrány kvůli zdůraznění rozmanitosti (Trotochaud and Wassarman 2005). 

Ms1 

Jak již bylo zmíněno, u velkého množství bakterií je možné najít 6S RNA. Na základě 

suboptimální strukturní podobnosti byla za pomocí bioinformatických metod u M. smegmatis 

objevena jiná sRNA. Byla označena jako Ms1 (Obr. 20B). V naší laboratoři byly provedeny 

experimenty prokazující, že M. smegmatis neobsahuje 6S RNA (nebo alespoň ve 

srovnatelném množství jako byla nalezena u jiných druhů).  

 

Obr. 20: Porovnání suboptimální struktury 6S RNA a vybraných homologních kandidátů. A Struktura 

6S RNA z E. coli. B Ms1 z M. smegmatis. C M. avium paratuberculosis predikován jako homolog 

Ms1. D Streptomyces coelicolor Sc2 (Panek et al. 2011). 
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Strukturní podobnost vždy neznamená u RNA homologii a vždy bychom měli 

bioinformatické studie ověřit experimentálně. U nekódujících RNA může porovnání 

suboptimální struktury lépe zachytit funkční vlastnosti molekuly než sekvenční a strukturní 

porovnání, zejména u vzdálených bakteriálních druhů (Panek et al. 2011). Navíc první 

imunoprecipitační pokusy potvrdily, že Ms1 na rozdíl od 6S RNA neváže holoenzym RNAP 

(Obr. 21). 

 

Obr. 21: Imunoprecipitace 6S RNA. (a) Western blot byl proveden s izolátem proteinů z E. coli, 

B. subtilis a M. smegmatis s protilátkou proti σ
70

. Tato protilátka reagovala se primárními faktory σ ze 

všech zmíněných organismů. (b) Northern blot veškeré RNA v buňce a produkty imunoprecipitace 

(IP). Blot B. subtilis (pozitivní kontrola) byl označen pomocí oligonukleotidu 6Sb RNA, který potvrdil 

přítomnost ncRNA na holoenzymu RNAP-σ
A
. U M. smegmatis byl použit oligonukleotid proti Ms1 

RNA a podle výsledku IP se neváže na σ
A
 jako pravá 6S RNA (Panek et al. 2011). 

Pomocí RNA sekvenace genomu M. tuberculosis byla studována exprese ncRNA, antisense 

RNA a sRNA. Malá RNA MTS2823 by mohla být homologní s Ms1. MTS2823 je 

exprimovaná v exponenciální fázi a ve stacionární fázi dochází k masivnímu nárůstu její 

exprese. Analýza Northern blot ukázala tuto 319 nt dlouhou RNA v exponenciální a 

stacionární fázi a zároveň dodatečně objevující se transkript o délce  přibližně 250 nt ve 

stacionární fázi (Obr. 22). Nadprodukce MTS2823 v exponenciální fázi způsobila celkové 

snížení genové exprese (u 301 genů byla snížená transkripce a 2 geny byly nadprodukovány) 

se zaměřením zejména na proteiny exponenciální fáze (Arnvig et al. 2011). Její biologická 

funkce zatím nebyla dále přiblížena a zároveň zatím nebyly publikovány další výsledky 

ohledně této sRNA.  
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Obr. 22: Transkripční profily ukazující expresi MTS2823 u M. tuberculosis. A Transkripční profil 

MTS2823 v exponenciální (exp/e) a stacionární (sta/s) fázi. B Northern blot ukazuje dvě varianty 

MTS2823 (Arnvig et al. 2011). 
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3 PŘÍSTROJE, MATERIÁL A METODY 

3.1 Přístroje 

Centrifugy 

Beckman Couter Avanti J-26XPI – vakuová chlazená centrifuga, rotor JA 25.50 určený pro 8 

kyvet o objemu 50 ml s maximálním odstředivým zrychlením 75 600g  

Beckman Model J2-21M – vakuová chlazená centrifuga, rotor JA 20 určený pro 8 kyvet o 

objemu 50 ml s maximálním odstředivým zrychlením 48 400g 

Gilson Capsulefuge PMC-880 – stolní mikrocentrifuga pro 8 mikrozkumavek pro krátké 

stáčení vzorků 

Heraeus Cryofuge – chlazená centrifuga s výkyvnými rotory s maximálním zrychlením 

8 000g, pro kyvety o objemu až 6 l  

Heraeus Crist Biofuge – nechlazená mikrocentrifuga pro 24 zkumavek o objemu 1,5 ml, 

maximální odstředivé zrychlení je 20 000g 

Roth microcentrifuge – stolní mikrocentrifuga pro 6 zkumavek o objemu 1,5 ml  

Ultracentrifuga Beckman Optima L90K – rotor SW41 Ti s maximálním zrychlením 20 000g  

Universal 16 R, Hettich – chlazená mikrocentrifuga pro 24 zkumavek s maximálním 

odstředivým zrychlením 20 000g 

Elektroforézy 

Agarózová elektroforéza – horizontální elektroforéza pro velikost gelu 6 x 7,5 cm 

Bio-Rad Mini-Protean II – vertikální elektroforéza proteinů s velikostí gelu 9,5 x 7,5 cm 

OWL – pro horizontální agarózovou elektroforézu, velikost gelu 7 x 8 cm či 13 x 11 cm 

Thermo scientific OWL P10DS – vertikální elektroforéza, velikost gelu 16 x 16 cm 
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X Cell SureLock
TM

 Mini-Cell – vertikální elektroforéza proteinů pro předpřipravené  

SDS-PAGE gely a nativní elektroforézu, velikost gelu je 8,5 x 9 cm  

Bio-Rad elektroforetické zdroje model 500/200 a model PAC 3 000  

Inkubátory a třepačky 

Biological Termostat BT 120 – na inkubaci Petriho misek 

Biosan Multi-Shaker PSU 20 – stolní třepačka pro inkubaci kultur v tekutých médiích 

Biosan MR-1 mini rocker – třepačka s kývavým pohybem pro vymývání gelů 

Gilson-vortex GVLab – stolní vortex 

Tecan Infinite 200 Pro reader – inkubátor pro kontinuální růst kultury 

Thermo 120 – termoblok s nastavitelnou teplotou do 120 °C 

Stuart-block heater SBH130D – termoblok s možností nastavení teploty 

Další přístroje 

Analytické váhy Kern ABJ a Kern EG 

Geigerův-Műllerův počítač - mini monitor Series 900 

LightCycler 480 System (Roche Applied Science) – pro RT-qPCR 

Molecular Imager_FX (Bio-Rad) – skenování radioaktivně označených gelů 

Oddyssey reader (Li-Cor Biosciences) – na vyvolání western-blotů 

PCR cycler PTC 100 MJ Research  - cycler s jedním termoblokem 

PCR cycler PTC 200 MJ Research – cycler s dvěma termobloky na různé typy zkumavek 

Phosphoimager Bio-Rad Molecular Imager FX a kazeta s expoziční fólií BAS-MS2040 Fuji 

Spektrofotometr Schimadzu UV-1601 
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Sonikační zařízení Hielschner UP200S 

Sušička gelů Biomedra D 62-Schoeller 

Transluminátor UVT-20M Herolab 

Vakuová pumpa KNFLAB Laboport 

Software: LightCycler 480 SW, ImageJ, QuantityOne (Biorad), Primer3, Sigma Plot (Jandel 

Scientific) 

3.2 Materiál 

[α-
32

P] UTP (MGP)  

2-merkaptoenthanol (Serva) 

Antibiotika – kanamycin (Kan, Serva), chloramfenikol (Cm, Sigma), hygromycin (hyg, 

Invitrogen), Spectinomycin (spc, Sigma) 

Agar pro pevné půdy (Lachema) 

Agaróza pro molekulární biologii (Sigma, Lachema) 

Aqua pro injectione biotika (Biotika) 

Akrylamid (Serva) 

Amoniumpersulfát (Serva) 

BSA (Sigma) 

Coomassie briliant blue R-250 (Serva) 

dNTP – ATP,  CTP, GTP, TTP, UTP (Roche) 

EDTA (Lachema) 

Fenol (Sigma) 

GelRed
TM

(Biotinum) 
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Isopropyl-β-D-thiogalaktosid neboli IPTG (Lachema) 

N, N, N´, N´-tetramethylethyldiamine neboli TEMED (LKB) 

N,N´- methylenbisarylamid (Serva) 

Protilátky - 8RB13 (Santa Cruz Biotechnology), 2G10 (Santa Cruz Biotechnology), IgG 

(Sigma-Aldrich) 

Restrikční enzymy – EcoRI (Takara), SalI (Biolabs), BamHI (Takara), XhoI (Takara), NotI 

(Biolabs), KpnI (Biolabs) 

Expand High Fidelity PCR System – Taq polymeráza (Roche) 

SDS (Serva) 

Tris-HCl (Serva) 

3.3 Metody 

Použité bakteriální kmeny a plasmidové konstrukty 

Kmeny použitých bakteriálních kmenů B. subtilis, E. coli a M. smegmatis jsou uvedeny 

v tabulce 2 (str. 42). Příprava plasmidových konstruktů probíhala v E. coli DH5α. Buňky 

E. coli BL21 (DE3) byly použity k nadprodukci proteinů. Jednotlivé použité primery jsou 

zaznamenány v tabulce 3 na str. 43. 

Kompetentní buňky E. coli DH5α a E. coli BL21 (DE3) byly připraveny podle metody 

Hanahan (Hanahan 1983). Kompetentní buňky B. subtilis byly připraveny podle Dubnau 1971  

(Dubnau and Davidoff-Abelson 1971). Kompetentní buňky M. smegmatis mc
2
 155 byly 

připraveny podle protokolu (Parish and Brown 2009). Všechny PCR byly provedeny pomocí 

Expand High Fidelity system (Roche), pokud není uvedeno jinak. Správnost všech konstruktů 

byla ověřena sekvenací. 
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Tabulka 2: Seznam použitých bakteriálních kmenů a plasmidů. 

Bakteriální 

kmen/plasmid 

Genotyp Reference 

B. subtilis   

168 wt Laboratorní kmen 

MH5636 rpoC-10x His (Qi and Hulett 1998) 

MO1099 trpC2 pheA1 amyE::MLS (Guerout-Fleury et al. 1996) 

RLG6943 MO1099 amyE::Cm, rrnBP2 (-77/+50)-lacZ (Krasny and Gourse 2004) 

RLG7554 MO1099 amyE::Cm, rrnBP1 (-39/+1)-lacZ (Krasny and Gourse 2004) 

LK293 MO1099 KO rpoE::Kan amyE::Cm, rrnBP2 (-38/+1)-lacZ Tato práce 

LK633 MO1099 KO rpoE::Kan, MLS Tato práce 

LK637 MH5636 rpoC-10xHis, rpoE::Kan, MLS Tato práce 

LK642 MO1099 KO rpoE::Kan amyE::Cm, rrnBP1 (-39/+1)-lacZ Tato práce 

LK643 MO1099 KO rpoE::Kan amyE::Cm, Pveg (-38/-1,+1G)-

lacZ 

Tato práce 

LK831 MO1099 KO rpoE::Kan amyE::Cm, PrpoE-rpoE  Tato práce 

LK866 MO1099 amyE::Spc, Pxyl-rpoE-6xHis Tato práce 

LK1173 MO1099 amyE::Spc, Pxyl-6xHis-ydeB Tato práce 

E. coli   

K12 KW72 wt Laboratorní kmen 

RLG7019 pSG1729 (Lewis and Marston 1999) 

RLG7023 BL21/pFL31/Bsu_rpoE (de Saro et al. 1995) 

RLG7396 pDG 3661, rrnBP1 (-39/+1)-lacZ (Krasny and Gourse 2004) 

RLG7397 pDG 3661, rrnBP2 (-38/+1)-lacZ (Krasny and Gourse 2004) 

RLG7557 pDG 3661, Pveg (-38/-1/+1G)-lacZ (Krasny and Gourse 2004) 

RLG7558 DH5α p770, Pveg (-38/+1, +1G) (Krasny and Gourse 2004) 

LK22 BL21 pCD2/Bsu_sigA (Chang and Doi 1990) 
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LK371 BL21 pGEX/Bsu_greA Tato práce 

LK626 DH5α pGEX-5X-3/KO rpoE::Kan Tato práce 

LK645 DH5α pSG1729 with rpoE-6xHis Tato práce 

LK1093 DH5α pDG3661 with PrpoE-rpoE Tato práce 

LK1169 DH5α pSG1729 with 6xHis-ydeB Tato práce 

LK1247 BL21 (DE3) pET22b/Msm_Sig_A (Pospíšil 2014) 

LK1270 pJAM2 kan (Triccas et al. 1998) 

LK1282 pJAM2mysA kan (China and Nagaraja 

2010) 
LK1314 pJAM2-rrnB-Ms1 kan Tato práce 

LK1315 pJAM2-rrnB-Ms1nb kan Tato práce 

M. smegmatis   

mc2 155 wt Laboratorní kmen 

His-tag RpoC mc2 155 His-tag RpoC (Mukherjee and Chatterji 

2008) 
MR-sspB rpoB-FLAG hyg kan (Kim J. H. et al. 2011) 

LK1302 mc2 155 pJAM2 kan Tato práce 

LK1304 mc2 155 pJAM2mysA kan Tato práce 

LK1323 mc2 155 pJAM2-rrnB-Ms1 kan Tato práce 

LK1337 mc2 155 pJAM2-rrnB-Ms1nb kan Tato práce 

 

Tabulka 3: Seznam použitých primerů (oligonukleotidů) při přípravě mutantních bakteriálních kmenů 

a plasmidů. 

Oligonukleotid Sekvence DNA 5´- 3´ Expresní 

vektor 

194 CGGGTACCAAACAATATTCACAGGAAGAG pSG1729 

210 CGGGATCCTCAAAGCGTCTCGGAGAAGAAG pGEX-5X-3 

211 CGGAATTCGTATCGTTCTTATACAAACC pGEX-5X-3 

212 CCGCTCGAGGTATCAGATTTCATCTTCAAAAC pGEX-5X-3 

213 AAGGAAAAAAGCGGCCGCTTTGTGATGTGCGGAATGAC pGEX-5X-3 

235 CGGAATTCTCAGTGGTGGTGGTGGTGGTGTTTAATTTCCTCTTCTTC pSG1729 

GREA1 CGGGATCCCATCGAAGGTCGTATGGCACAAGAGAAAGTTTTTC pGEX-1 
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GREA2 CGGAATTCTTATTATGAAATTTTCACAATTTTCACGAGC pGEX-1 

931 GCTCTAGAGGAGGTGGATGATATGCACCACCACCACCACCACATT 

GAAGGCAGAATGTTTCAAATTGGCGATAAC 

pSG1729 

963 TGGGTACCATGTTTCAAATTGGCGATAAC pSG1729 

pJAM2_rrnB80_F ATAAAGCTAGTCACGGTGACCGCGTCTGACCAGGG pJAM2 

rrnB_Ms1_R CCTCGCCAAGCTTCCGTCCTGGAATAAGTTACGTCCTTG pJAM2 

Ms1_F ACGGAAGCTTGGCGAGGC pJAM2 

Ms1_pJAM2_R TGTCTAGAAGTACTGAAAAGAAATCGGGCGGCGTCCCGGACAATGTC

CGG 

pJAM2 

 
Tabulka 4: Seznam dalších použitých oligonukleotidů. 

Oligonukleotid Sekvence DNA 5´- 3´ 

30 CCACCTGACGTCTAAGAAACC 

1038 ATCCGCTCCCGGCGGATTTG 

5S_rRNA_IVT_F TACGTAATACGACTCACTATAGGAGATGCCTGGCGGCAGTAGCG 

5S_rRNA_IVT_R ATGCCTGGCAGTTCCCTACT 

16S_rRNA_IVT_F TACGTAATACGACTCACTATAGGGAGACAGCTCGTGTCGTGAGATGT 

16S_rRNA_IVT_R CGTTGCTGATCTGCGATTAC 

anti-5S CTGGCAGGCTTAGCTTCCGGGTTCGGGATG 

anti-Ms1 oligo GTCGTGGCCGTCCGCTTTCGAAACTACGC 

ns-oligo_1 CGGGTCACAGCCCAACGTAACTGCCTCAAC 

ns-oligo_2 AAGACTTCGACGTGCGCGACCACCGCAAAC 

Ms1_IVT_F TACGTAATACGACTCACTATAGGAGAACGGAAGCTTGGCGAGGC 

Ms1_IVT_R AAAAGAAATCGGGCGGCGTCCCGGACAATGTCCGG 

Ms1-specific_R CGTCCGCTTTTCGAAACTAC 

Ms1-specific_F ATCGTAGGCACCTGAAA 

IVT_GeneString_F TACGTAATACGACTCACTAT 

IVT_GeneString_Ms1all_R AAAAGAAATCGGGCGGCGTCCCGGACAATGTCCGG 

IVT_GeneString_Ms1no tail_R TAGCACGGACCCCGAGTGAC 

 
 

Příprava bakteriálních kmenů a plasmidů 

Příprava kmene knock-out B. subtilis ΔrpoE (označen jako E) byl připraven metodou 

dvojitého cross-over, kdy gen rpoE byl zaměněn za kazetu s kanamycinovou rezistencí (Kan). 

Gen pro kanamycinovou rezistenci obsahující promotor byl štěpen RE EcoRI a SalI 

z plasmidu pDK (získán z Bacillus Genetic Schock Center). Přibližně 600 bp z okolí genu 

rpoE (po i proti směru transkripce) byl namnožen PCR s primery 210 (který obsahuje 
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BamHI), 211 obsahující místo pro štěpení EcoRI respektive 212 (obsahující XhoI) a 213 

(obsahující NotI). Konstrukt pro vytvoření knock-outového kmene byl poskládán ve vektoru 

pGEX-5X-3, kde byl zaklonován do polyklonovacího místa. Toto klonování bylo provedeno 

v následujícím pořadí – homologní oblast genu rpoE proti směru transkripce, gen pro 

kanamycinovou rezistenci a následně homologní oblast genu rpoE po směru transkripce. 

Takto připravený kontrukt byl označen jako LK626. Vektor byl transformován do 

kompetentních buněk B. subtilis MO1099 a byl vyselektován kmen s kanamycinovou 

rezistencí (LK633) na agarových miskách LB média s Kan (5 μg/ml). Úspěšnost vytvoření 

knock-outového kmene B. subtilis ΔrpoE byl ověřen PCR a Western-blotem.  

Následně byl kmen LK633 transformován plasmidem pDG3661, který obsahuje transkripční 

fúzi promotoru s genem lacZ pro detekci aktivity promotoru. Na fúzi byly použity následující 

promotory: rrnBP1 (RLG7396), rrnBP2 (RLG7397) a Pveg+1G (RLG7557) (Krasny and 

Gourse 2004). Transformace vytvořila kmeny LK642, LK293 a LK643. Všechny 

transformanty rostou na Petriho miskách s LB médiem a nesou rezistenci na chloramfenikol 

(Cm, 5 μg/ml). Transformanty byly ověřeny PCR a sekvenací. 

Kmen s His-tag na RNAP bez δ (Δδ RNAP; LK637) byl vytvořen transformací kmene 

MH5636 konstruktem LK626. 

Na pull-down experimenty s δ byl vytvořen kmen LK866, kde je připojen His-tag na δ. 

Plasmidový konstrukt byl vytvořen pomocí integračního vektoru pSG1729 (Lewis and 

Marston 1999), kam byl vložen gen rpoE namnožený pomocí primerů 194 a 235 a obsahující 

6x His na C´ konci. Na vložení konstruktu do vektoru byly použity KpnI a EcoRI. Vložený 

gen byl umístěn za promotor indukovaný xylosou a byl vytvořen kmen LK645. Tento 

konstrukt byl transformován do B. subtilis MO1099 (LK866) a integrace byla ověřena.  

Analogicky byl vytvořen His-tag YdeB pro pull-down experimenty. Pro amplifikaci genu 

ydeB byly navrženy primery 931 a 963. Gen pro YdeB s 6x His-taggem na N´ konci byl 

zaklonován do plasmidu pSG1729 pomocí restrikčních enzymů KpnI a BamHI pod xylosový 

promotor (kmen LK1169). Tímto  konstruktem byl transformován B. subtilis MO1099 (kmen 

LK1173) a správná integrace byla ověřena.  
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Pro nadprodukci GreA byl vytvořen konstrukt LK371 obsahující GST-GreA. Gen greA 

z B. subtilis byl namnožen pomocí primerů GREA1 a GREA2 a následně vložen do 

expresního plasmidu pGEX-1.  

Pro nadprodukci σ
A
 ve stacionární fázi u M. smegmatis byl použit plasmid pJAM2-σ

A
 (China 

and Nagaraja 2010), který obsahuje inducibilní acetamidasový promotor a umožňuje 

nadprodukci σ
A
 po přidání acetamidu. Plasmid pJAM2 a pJAM2-σ

A
 byly elektroporovány do 

M. smegmatis mc
2
 155 (kmeny LK1302 a LK1304). 

DNA sekvence Ms1, Ms1nb a 80 bp rrnB promotoru (Arnvig et al. 2005) byly připraveny 

pomocí GeneArt Strings DNA Frangments (Invitrogen) a byly namnoženy PCR (Phusion 

High-Fidelity DNA Polymerase, New England Biolabs) s primery obsahující 20 nt dlouhé 

přesahy (pJAM_rrnB80_F, rrnB_Ms1_R, Ms1_F a Ms1_pJAM2_R). Acetamidasový 

promotor v plasmidu pJAM2 byl vyštěpen BamHI a KpnI a nahrazen fragmentem rrnB 

promotoru s Ms1 či Ms1nb pomocí GeneArt Seamless Cloning and Assembly Kit 

(Invitrogen). Připravené konstrukty byly ověřeny sekvenací a elektroporovány do 

M. smegmatis mc
2
 155. Vznikly kmeny nadprodukující Ms1 (LK1323), Ms1nb (LK1337) a 

kontrolní kmen s prázdným vektorem pJAM2 (LK1302).  

Příprava RNA in vitro 

DNA templáty Ms1, Ms1nb a Ms1nt byly připraveny pomocí GeneArt Strings DNA 

Fragments (Invitrogen) s primerem obsahující T7 promotor na 5´ konci (IVT_GeneString_F, 

IVT_GeneString_Ms1all_R, IVT_GeneString_Ms1notail_R). Všechny RNA byly připraveny 

T7 RiboMAX Express Large Scale RNA Production System (Promega), Dnázovány RQ 

Dnázou, přečištěny fenol:chloroformovou precipitací a vysráženy ethanolem. 

DNA templáty pro kontrolní RNA 5S rRNA (z E. coli K12 KW72) a 16S rRNA (z 

M. smegmatis mc
2
 155) byly připraveny pomocí primerů s T7 promotorem na 5´ konci 

5S_rRNA_IVT_F a 5S_rRNA_IVT_R, respektive 16S_rRNA_IVT_F a 16S_rRNA_IVT_R 

pomocí PCR (Phusion High-Fidelity DNA Polymerase, New England Biolabs). RNA byly 

připraveny T7 RiboMAX Express Large Scale RNA Production System (Promega), 

Dnázovány RQ Dnázou, přečištěny fenol:chloroformovou precipitací a vysráženy ethanolem.  



 

 

47 

 

Média a kultivační podmínky 

Kmeny použité na přípravu či nadprodukci proteinů B. subtilis a E. coli rostly v komplexním 

LB médiu při 37 °C. K indukci exprese byla přidána do média xylosa na finální koncentraci 

0,8 % nebo IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) na 0,8 mM finální koncentraci. 

Kompetiční experimenty kmenů RLG7554 a LK642 byly provedeny v LB médiu.   

Buňky M. smegmatis mc
2
 155 a a kmen M. smegmatis s RNAP FLAG-tag (kmen MR-sspB) 

(Kim J. H. et al. 2011) rostly v Middlehook 7H9 médiu s 0,2% glycerolem a 0,05 % Tween 

80 při 37 °C do exponenciální fáze (OD600 ⁓ 0,5) či do stacionární fáze (4 až 6 hodin po 

vstupu do stacionární fáze OD600 ⁓ 2,5 až 3). Pro selekci kmenů byl do média přidán 

hygromycin  

(50 μg/ml) či kanamycin (20 μg/ml). Divoký kmen E. coli K12 KW72 (Trotochaud and 

Wassarman 2004) a B. subtilis 168 rostly v LB médiu do exponenciální fáze (OD600 ⁓ 0,5) či 

do stacionární fáze (3 až 4 hodiny po vstupu do stacionární fáze). Růstový fenotyp kmenů 

LK1302, LK1323 a LK1337 byl určen pomocí Tecan Infinite 200 Pro reader po dobu 24 

hodin.  

Při růstu kmenů LK1302 a LK1304 byl přidán acetamid ve finální koncentraci 0,2% po 

vstupu buněk do stacionární fáze (OD600 = 1,6) a jejich růst pokračoval dalších 6 hodin. 

Kompetiční experimenty u B. subtilis 

Kmeny použité ke kompetičním experimentům rostly nejprve každý zvlášť ve 37 °C v LB 

médiu do OD600 ⁓ 0,5. Následně 50 ml LB média bylo zaočkováno stejným množstvím 

exponenciálně rostoucích bakterií na počáteční koncentraci OD600 ⁓ 0,03. Každých 24 hodin 

byl vzorek kultury přenesen do čerstvého LB média na počáteční koncentraci OD600 ⁓ 0,03. 

Před každým přesazením bakterií byl odebrán vzorek a spočítány vyrostlé kolonie na 

agarových miskách. Pro divoký kmen B. subtilis (RLG7554) versus kmen ΔrpoE (LK642) 

byly použity selektivní agarové plotny s chloramfenikolem (Cm 2,5 μg/ml; oba kmeny rostly) 

nebo s kanamycinem (Kan 5 μg/ml; rostl LK642) a byly určeny CFU. Při soutěži kmene 

ΔrpoE (LK642) versus kmene ΔrpoE komplementovaného ektopikálně integrovaným genem 

rpoE (LK831) jsme využili bílo (LK831) modrou (LK642) vizualizaci CFU (utilizaci X-Gal). 
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U kmenů rostoucích samostatně bylo postupováno analogicky jako u kompetičních 

experimentů. 

Purifikace proteinů 

Izolace a purifikace RNAP B. subtilis z divokého kmene (Eδ) byla provedena z kmene 

MH5636 a RNAP bez δ (E) z kmene LK637 (Qi and Hulett 1998). Protein σ
A
 z B. subtilis byl 

nadprodukován pomocí plasmidu pCD2 (Chang and Doi 1990) a purifikován již popsaným 

způsobem (Juang and Helmann 1994a). Protein δ z B. subtilis byl nadprodukován a izolován  

z kmene RLG7023 (de Saro et al. 1995). GreA byl izolován a pročištěn pomocí afinitní 

chromatografie (Sanderova 2010). Fúzovaný protein GST-GreA byl odštěpen pomocí Faktoru 

Xa, který byl následně odstraněn pomocí Xa Removal Resin (Qiagen). Zmíněné proteiny byly 

dialyzovány do pufru A (50mM Tris-Cl (pH 8,0), 100mM NaCl, 50% glycerol, 3 mM  

β-merkaptoethanol). 

Protein N-His-YdeB (z kmene LK1173), His-tag δ (LK866) a wt B. subtilis bez His-tag (w/o 

His-tag; MO1099) byly indukovány 3 hodiny přidáním xylosy (na 0,8% finální koncentraci) a 

následně byly izolovány podle protokolu (Qi and Hulett 1998).Všechny získané proteiny byly 

dialyzovány do storage buffer (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 8,0; 50% glycerol, 3 mM 

2-merkaptoethanol). 

K získání 
A
 z M. smegmatis jsme použili kmen LK1247. Nadprodukce 

A
 byla indukována 

při OD600 ⁓ 0,5 přidáním 0,8 mM IPTG po dobu 3 hodin v 25 °C v LB mediu. 

Mykobakteriální RNAP byla izolována přes His-tag z kmene M. smegmatis mc
2
 155 (His-tag 

RpoC) (Mukherjee and Chatterji 2008) podle protokolu (Qi and Hulett 1998). Buňky byly 

centrifugovány a jejich pelet byl rozpuštěn v P-buffer (300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4, 5% 

glycerol, 3 mM 2-merkaptoethanol, 1 mM PMSF)  a sonikován 20 x 10 sekund vždy  

s 1 minutu dlouhým přerušením a chlazením na ledu. Lyzát byl centrifugován a supernatant 

byl inkubován s 1 ml agarózy Ni-NTA (QIAGEN) 30 minut ve 4 °C. Navázené proteiny byly 

promyty P pufrem, 30 mM imidazolem s P pufrem a His-tag proteiny byly eluovány 400 mM 

imidazolem s P pufrem).Vyizolovaný protein 
A
 byl dialyzován do storage buffer (100 mM 

NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 8,0; 50% glycerol, 3 mM 2-merkaptoethanol). Mykobakteriální 

RNAP byla dialyzována do pufru A (50 mM Tris-HCl pH 8; 5% glycerol; 0,5 mM EDTA a 1 
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mM DTT), navázána na heparinovou agarózu (Sigma Aldrich) přes noc ve 4 °C (Holátko et 

al. 2012). RNAP byla eluována zvyšujícím se gradientem NaCl v pufru A (při 300 nM NaCl) 

a dialyzována do storage buffer (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 8,0; 50% glycerol, 

3 mM 2-merkaptoethanol).  

Pull-down experimenty u B. subtilis a western blot 

Pro pull-down experimenty byly použity kmeny B. subtilis s His-tag δ (LK866), His-tag 

YdeB (LK1173) nebo kmen bez His-tag (w/o His-tag; MO1099). Stejné množství buněk bylo 

sonikováno a přeneseno na Ni-NTA (QIAGEN). Proteiny byly eluované 400mM imidazolem. 

Jednotlivé frakce byly puštěny a separovány elektroforézou na 4% - 12%  

SDS-polyakrylamidovém gelu (Invitrogen). Dále byly elektroforeticky přeneseny na 

nitrocelulózovou membránu a detekovány primární myší monoklonální protilátkou  

anti-RNAP β (8RB13, Santa Cruz Biotechnology).  Jako sekundární protilátka byla použita 

antimouse (680 nm), která byla zobrazena pomocí Oddyssey infrared imaging system (Li-Cor 

Biosciences). 

Určení aktivity GreA 

Elongační komplexy byly sestaveny podle návodu (Komissarova et al. 2003). Molární 

nadbytek (2x) RNA byl promíchán s templátovou DNA (12,5 pmol) ve vodě, aby 

oligonukleotidy správně spárovaly (Komissarova et al. 2003). RNAP (5 pmol) bylo 

inkubováno s dvou násobným molárním nadbytkem spárovaných oligonukloetidů 15 minut 

v pokojové teplotě. Dále bylo přidáno 40 pmol netemplátové DNA a směs byla inkubována 

10 minut ve 37 °C. K elongačním komplexům bylo přidáno 50 pmol GreA/pufru a opět 

inkubováno 10 minut ve 37 °C. Do reakce byl přidán 1 µl 10x ředěné [α-
32

P] UTP  

(10 mCi/ml) a reakce probíhala 15 minut při 30 °C. Reakce byla zastavena přidáním 

formamid stop solution (95% formamid, 20 mM EDTA pH 8,0). Vzorky byly naneseny na 

14% denaturační polyakrylamidový gel do elektroforézy. Gely byly naskenovány pomocí 

programu Molecular Imager_FX (Bio-Rad). 
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Určení promotorové aktivity in vivo u B. subtilis 

Jádro promotorů bylo připojeno k +1 pozici reportérového genu lacZ, ze kterého je 

transkribována mRNA s relativně krátkým biologickým poločasem (přibližně 4 minuty). 

Promotorová fúze byla integrována do amyE lokusu (Krasny and Gourse 2004). Transkript ze 

všech tří zkoumaných promotorů in vivo byl identický, čímž byla vyloučena možnost různé 

biologické stability mRNA. Byl použit promotor Pveg s +1 GTP (Krasny et al. 2008).  Měření 

promotorové aktivity množstvím lacZ-mRNA bylo určeno kvantitativním primer extention. 

RNA byla izolována, reverzně přepsána a její množství bylo zjištěno díky reportérovému 

genu (Krasny and Gourse 2004). Na začátku izolace RNA byl přidán recovery marker 

(RLG6943, delší verze reportérového genu, kterou je možno odlišit na gelu podle molekulové 

hmotnosti), který pomáhal porovnat degradaci RNA a pipetovací nepřesnosti. Gely byly 

analyzovány pomocí Molecular Imager_FX (Bio-Rad). Množství RNA bylo normalizováno 

k recovery markeru a optické densitě (OD600) buněk.  

5´ RACE 

Pět μl celkové RNA bylo inkubováno s 2 U Tobacco Acid Pyrophosphatase (TAP, Epicentre) 

1 hodinu při 37 °C. RNA byla získána fenol (pH 3,0):chloroformovou precipitací, vysrážena 

ethanolem a na 5´ konce byla ligována 5´ - adaptorové DNA/RNA. Dále byla RNA 

vyizolována a reverzně přepsána do cDNA (SuperScriptIII, Invitrogen) s primery  

Ms1-specific_R a Ms1-specific_F. Již zmíněné primery byly použité do PCR s Taq 

polymerázou (Biotools). Produkty PCR byly sekvenovány a porovnány s genomem 

M. smegmatis mc
2
 155 (GenBank # NC_008596.1). Sekvence pro porovnání byly získány 

z příslušných publikací: MTS2823 M. tuberculosis (Arnvig et al. 2011), Mcr8 M. bovis 

(DiChiara et al. 2010), igMAV_0468-0469 M. avium (Ignatov et al. 2013).  

Ultracentrifugace glycerolového gradientu a western blot 

Buňky E. coli a M. smegmatis ve stacionární fázi byly centrifugovány a pelet byl rozpuštěn 

v 20 mM Tris-HCl pH 7,9; 150 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mM DTT, 0,5 mM PMSF a  

inhibitory proteáz (Calbiochem Protease Inhibitor Coctail Set III), sonikován 15 x 10 s   

s 1 minutu dlouhou pauzou na ledu a následně centrifugován. Vyizolované proteiny (1,5 mg) 

byly naneseny na lineární 10 - 30% glycerolový gradient v gradientové pufru (20 mM Tris  
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pH 7,9; 150 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1mM DTT; 0,5 mM PMSF and inhibitory proteáz 

Calbiochem) a byly rozděleny pomocí 32 000 rpm po dobu 17 hodin do 20 frakcí. RNA z 

jednotlivých frakcí byla vyizolována fenol (pH ⁓ 3): chloroformovou precipitací a vysrážena 

ethanolem a dále elektroforeticky analyzována na 7% polyakrylamidovém gelu (7 M urea). 

Gely byly označeny barvou GelRed (10 000 x, LabMark) v 1 x TBE (Tris-borate-EDTA) a 

vyvolány pomocí UV transiluminátoru. Proteiny byly analyzovány pomocí SDS-PAGE 

(sodium dodecylsuphate-polyacrylamide gel electrophoresis), označeny Coomassie 

(SimplyBlue, Invitrogen) nebo detekovány western blotem s myší monoklonální protilátkou 

proti σ
70

/σ
A
 (2G10) či protilátkou proti β RNAP (8RB13). Sekundární protilátka je 

konjugovaná s fluoroforovou barvou, která byla analyzována na přístroji Oddyssey reader 

(LI-COR Biosciences). Množství 6S RNA, Ms1, σ
A
, σ

70
 a β RNAP  bylo určeno pomocí 

ImageJ software z RNA gelu/western blotů.  

Izolace RNA a experiment s RNAsou H  

Stejný protokol izolace RNA (Krasny and Gourse 2004) byl použit pro E. coli, B. subtilis a 

M. smegmatis. Bakteriální kultura v příslušné růstové fázi o objemu 8 – 20 ml byla rychle 

centrifugována (vznikl pelet) a okamžitě zamražena. Tento pelet byl resuspendován v 240 μl 

TE (pH 8,0) a 60 μl lysis buffer (50 mM Tris-HCl pH 8,0; 500 mM LiCl, 50 mM EDTA 

pH 8,0; 5% SDS) a 600 μl kyselého fenolu (pH ⁓ 3,0):chloroform (1:1). Lyzáty byly 

sonikovány, centrifugovány a vodná fáze byla pročištěna jestě 2x opět kyselým fenolem 

(pH ⁓ 3,0): chloroformem a následně vysrážena ethanolem. Vyizolovaná RNA byla 

rozpuštěna ve vodě a ošetřena Dnázami (TURBO DNA-free kit, Ambion). Pět μl celkové 

RNA bylo smícháno 1:1 s vzorkovým pufrem (95% formamid, 20 mM EDTA pH 8,0), 

povařena 1 minutu při 90 °C, následně vychlazena a puštěna na elektroforézu na 7% 

denaturační polyakrylamidový gel (7 M urea). 

K potvrzení Ms1 jako 300 nt dlouhého bandu na RNA gelu M. smegmatis jsme využili 

RNasu H, která degraduje RNA v RNA/DNA duplexu. Připravili jsme 9 μl reakce, kde bylo 

3,5 μl celkové RNA; 2 μl 5x RT buffer (SuperScriptIII CellsDirect cDNA Synthesis System, 

Invitrogen) a 1 μl 100 μM DNA oliga (anti-Ms1 oligo, ns-oligo_1, ns-oligo_2). Reakce jsme 

inkubovali 1 minutu při 95 °C, 1 minutu při 60 °C a dále na ledu. K reakcím jsme přidali 2 U 

(1 μl) RNasy H (SuperScriptIII CellsDirect cDNA Synthesis System, Invitrogen) a inkubovali 
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jsme je 10 minut při 37 °C. Reakce jsme smíchali 1:1 s vzorkovým pufrem (95% formamid, 

20 mM EDTA pH 8,0), povařili 1 minutu při 90 °C a provedli elektroforézu na 7% 

denaturačním polyakrylamidovém gelu (7 M urea). Gely byly označeny barvou GelRed 

(10 000 x, LabMark) v 1 x TBE (Tris-borate-EDTA) a vyvolány pomocí UV 

transiluminátoru. Izolace RNA proběhla stejně jako při ultracentrifugaci v glycerolovém 

gradientu.    

Imunoprecipitace a RT-qPCR 

Buněčné lyzáty E. coli a M. smegmatis byly připraveny jako lyzáty pro ultracentrifugaci 

glycerolového gradientu. 300 µg proteinu bylo inkubováno 2 hodiny ve 4 °C s Dynabeads 

Protein A (Invitrogen) navázané na 4 µg myší monoklonální protilátky 2G10 (Santa Cruz),  

2-8 µg 8RB13 (Santa Cruz) nebo 10 µg myší nespecifické protilátky IgG (Sigma-Aldrich). 

Navázané komplexy byly 4krát promyty 20 mM Tris pH 7,9; 150 mM KCl, 1 mM MgCl2 a 

rozděleny do dvou částí.  Čtvrtina byla inkubována 5 minut při 95 °C s SDS vzorkovým 

pufrem a získané proteiny byly analyzovány western blotem.  Zbylé ¾ byly resuspendovány  

v 200 µl 1% SDS, 150 mM KCl, 20 mM Tris pH 7,9; 1 mM MgCl2 a promíchány s 200 µl 

fenol (pH ⁓ 3): chloroform (1:1) 10 minut v pokojové teplotě. Získaná RNA byla vysrážena 

ethanolem, rozpuštěna ve vodě a Dnázována (TURBO DNA-free Kit, Ambion). RNA byla 

puštěna na 7% denaturačním polyakrylamidovém gelu a označena GelRed (LabMark). Další 

variantou zpracování RNA byla reverzní transkripce do cDNA (SuperScriptIII, Invitrogen) s 

náhodnými primery a amplifikace RT-qPCR pomocí LightCycler 480 System (Roche Applied 

Science) v duplikátních reakcích s LightCycler® 480 SYBR Green I Master a každým 

primerem o koncentraci 0,5 µM. Primery byly navrženy pomocí softwaru Primer3 a jsou 

uvedeny v tabulce 5. Získaná data byla normalizována k vstupním vzorkům.  

Tabulka 5: Primery použité do RT-qPCR. Ec - primery byly použity při analýze sekvencí E. coli.  

Ms - primery byly použity při analýze sekvencí M. smegmatis. Název primeru obsahuje sekvenci, pro 

kterou byl primer použit. Ms_Ms1_F i Ms_Ms1_R byly použity se stejnou účinností pro amplifikaci 

Ms1 i Ms1nb. 

Název primeru sekvence 5´-3´ 

Ms_Ms1_ F GCCGGAAGAGAAGGCTAGAT 

Ms_Ms1_ R CGTCCGCTTTTCGAAACTAC 

Ms_MysA_F CCAAGGGCTACAAGTTCTCG 
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Ms_Mys_R CTTGTTGATCACCTCGACCA 

Ms_RpoC_F CGACGAGATCTGGAACACCT 

Ms_RpoC_R GGTGAAGTACTCGCCGTAGC 

Ms_16SrRNA_F TCATGTTGCCAGCACGTTAT 

Ms_16SrRNA_R AAGGGGCATGATGACTTGAC 

Ec_6SRNA_F AGTCCCCTGAGCCGATATTT 

Ec_6SRNA_ R CGCAGTTTTAAGGCTTCTCG 

Ec_RpoD_ F TTCGTACGCAAGAACGTCTG 

Ec_RpoD_ R AGGTATCGCTGGTTTCGTTG 

Ec_RpoC_F GAAACCAACTCCGAAACCAA 

Ec_RpoC_R CGGTCAGGATCATCCACTCT 

Ec_16SrRNA_F CAGAAGAAGCACCGGCTAAC 

Ec_16SrRNA_R CGGGGATTTCACATCTGACT 

 

Pull down s biotinylovanou RNA  

3´ konce Ms1 a Ms1nb byly biotinylovány pomocí RNA 3´ End Biotinylation Kit (Thermo 

Scientific). Následně bylo 2,5 µg každé RNA denaturováno 2 minuty při 95 °C a znovu 

zaujímala svou přirozenou konformaci 20 minut při pokojové teplotě v 200 µl folding buffer 

(100 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM Tris-HCl pH 7,0). Ve stejném pufru byla RNA 

inkubována 1 hodinu při 4 °C se 100 µl magnetických kuliček se streptavidinem (Sigma 

Aldrich). Kuličky s navázavou RNA byly promyty lysis buffer (20 mM Tris-HCl pH 7,9;  

150 mM KCl, 1 mM MgCl2) a následně inkubovány s přibližně 400 µg buněčného lyzátu 

(připraveného stejně jako v případě ultracentrifugace v glycerolovém gradientu) 1 hodinu ve 

4 °C. Po navázání byly 4krát promyty v lysis buffer, resuspendovány v SDS vzorkovém 

pufru, povařeny 5 minut při 95 °C. Navázané proteiny byly detekovány na SDS-PAGE a 

obarveny barvou Coomassie (SimplyBlue, Invitrogen). 

FLAG-tag pull down 

Buněčné lyzáty kmene MR-sspB (FLAG-tag na β RNAP) a M. smegmatis mc
2
 155 (negativní 

kontrola) byly připraveny stejně jako pro ultracentrifugaci v glycerolovém gradientu. 300 µg 

lyzátů bylo inkubováno s 10 µl matrix MS2 resin (Sigma-Aldrich) 1 hodinu při 4 °C. 
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Navázané komplexy byly 4krát promyty 20 mM Tris-HCl (pH 7,9), 150 mM KCl, 1 mM 

MgCl2. Navázané proteiny a RNA byly analyzovány stejně jako při imunoprecipitaci. 

Kvantifikace Ms1 a northern blot 

Buňky ve stacionární fázi kmene M. smegmatis mc
2
 155 byly použity k určení jejich 

životaschopnosti a množství celkové RNA. Živé buňky byly počítány tak, že 100 µl vzorky 

z několika ředění (od 10
-5

 do 10
-8

) byly vysety na agar Middlehook 7H10. Vyrostlé kolonie 

(CFU) byly spočítány po 5 denní inkubaci při 37 °C a přepočítány na množství CFU v ml. 

Získané množství buněk bylo použito při výpočtu množství Ms1 v jednotlivé buňce ve 

stacionární fázi. Množství Ms1 (označené činidlem GelRed) z celkové RNA bylo určeno 

porovnáním intenzitou bandu Ms1 oproti známému množství RNA v RiboRuler Low Range 

RNA Ladder (Thermo Scientific). Kvantifikace byla provedena pomocí programu 

QuantityOne (Biorad). Množství Ms1 pomocí northern blotu (Panek et al. 2011) bylo určeno 

porovnáním intenzity signálu Ms1 oproti standardní koncentrační křivce Ms1 připravené in 

vitro. RNA na northern blot byla puštěna na 7% denaturační polyakrylamidový gel a 

přenesena na Amersham Hybond-N membránu. Próby byly oligonukleotidy označeny na 5´ 

konci 
32

P (anti-Ms1 oligo a anti-5S) a signál byl zaznamenán pomocí Fuji MS phosphor 

storage screens, naskenován pomocí Molecular Imager_FX (Biorad) a kvantifikován 

v programu QuantityOne (Biorad). Pro porovnání množství Ms1 ve stacionární fázi oproti 

exponenciální fázi byl získaný signál normalizován k 5S RNA. 

Transkripce in vitro 

Templáty pro transkripci in vitro (plasmidy ve formě supercoiled) byly připraveny kitem 

Wizard Midipreps purification system (Promega). Lineární templát nesoucí Pveg (kmen 

RLG7558) byl vytvořen primery 30 a 1038. Následně byly přečištěny fenol:chloroformovou 

precipitací, vysráženy ethanolem a rozpuštěny ve vodě. 

Eδ a E byly rekonstituovány se saturujícím množstvím σ
A
. V případě E+δ byla nejprve 

rekonstituována E se σ
A
 u B. subtilis a následně byla provedena rekonstituce s δ (poměr 1:5). 

Analogicky bylo postupováno i v případě proteinu GreA (Eδ+σ
A
 a následně rekonstituována 

s GreA v poměru 1:30). Všechny rekonstituce byly provedeny 15 minut při 30 °C v glycerol 

storage buffer (50 mM Tris-HCl [pH 8,0]; 0,1 M NaCl, 3 mM 2-merkaptoethanol, 50% 
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glycerol). V případě mykobakteriální transkripce in vitro byla rekonstituována buď Ms1,  

5S rRNA či 16S rRNA (1 µM) se 100 nM RNAP a 1,6 µM σ
A
 po dobu 15 minut při 37 °C 

v glycerol storage buffer (100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl pH 8,0; 50% glycerol, 3 mM  

2-merkaptoethanol). 

Všechny transkripce in vitro byly provedeny v 10 µl reakcích v transkripčním pufru (40 mM 

Tris-HCl [pH 8,0], 10 mM MgCl2, 1 mM DTT; 0,1 mg/ml BSA, 150 mM KCl). Jako templát 

byl použitý plasmid ve formě supercoiled o koncentraci 0,8 nM či lineární promotorový 

fragment Pveg o koncentraci 6 nM. Koncentrace ATP, CTP a GTP byla 200 μM, UTP byla 10 

μM s přídavkem 2 μM radioaktivního [α-
32

P] UTP. K určení konstanty KGTP byla použita 

zvyšující se koncentrace GTP od 20 μM do 2000 μM. Finální koncentrace použité RNAP byla 

30 nM. Všechny transkripce byly provedeny 15 minut při 30 °C. Trasnkripce in vitro byla 

zastavena 10 μl formamid stop solution (95% formamid, 20 mM EDTA [pH 8,0]).  

Vzorky byly analyzovány na elektroforéze za použití 7% polyakrylamidového denaturačního 

gelu (7 M urea). Usušené gely byly naskenovány pomocí Molecular Imager_FX (Bio-Rad) a 

analyzovány pomocí softwaru QuantityOne (Bio-Rad). Všechny výpočty a obrázky byly 

provedeny v programu SigmaPlot (Jandel Scientific). 

Výpočet konstanty kGTP neboli citlivosti RNAP k [iNTP] byly vypočteny podle vzorce  

ƒ = a * [1 – exp( ̶ b * x)], kde ƒ je označení relativní transkripce, x je koncentrace, a a b jsou 

konstanty. 
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4 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem mé disertační práce bylo přispět k poznání o regulaci RNAP v následujících oblastech: 

 Zjistit, zda podjednotka δ ovlivňuje citlivost RNAP ke koncentraci iNTP in vitro a in 

vivo u B. subtilis; 

 oveřit, zda proteiny GreA a YdeB u B. subtilis jsou schopny ovlivnit citlivost RNAP 

ke koncentraci iNTP; 

 charakterizovat nově objevenou malou RNA Ms1 u M. smegmatis; 

 zjistit, zda a na jakou formu RNAP se váže Ms1; 

 objasnit, zda se liší 6S RNA a Ms1. 
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5 VÝSLEDKY – ČÁST 1 

5.1 Podjednotka δ ovlivňuje citlivost RNAP ke koncentraci iNTP in vitro 

V průběhu iniciace transkripce se nejprve vytvoří RPc (uzavřený komplex RNAP) s 

promotorovou DNA, dále prochází tento komplex isomerizací a vytvoří se RPo (otevřený 

komplex), kde jsou DNA vlákna v promotorové oblasti separována a vytváří transkripční 

bublinu (Saecker et al. 2011). Zatímco vysoká koncentrace iNTP zajišťuje efektivní 

transkripci, nízká [iNTP] není schopna stabilizovat RPO v určitém časovém okně, RPO 

kolabuje a není započata transkripce (Gaal et al. 1997, Murray Heath D. et al. 2003). Již dříve 

bylo prokázáno, že δ snižuje stabilitu RPo s některými promotory (Dobinson and Spiegelman 

1987, Juang and Helmann 1994a). Typickými reprezentanty jsou rRNA promotory, kde platí, 

že čím vyšší je rychlost růstu, tím vyšší je koncentrace iNTP a tím vyšší aktivita rRNA 

promotorů. Všechny rRNA promotory v B. subtilis mají na +1 pozici GTP (Natori et al. 

2009), tudíž koncentrace GTP hraje důležitou roli v jejich regulaci (Krasny and Gourse 2004). 

Zjišťovali jsme, zda δ ovlivňuje promotorovou senzitivitu ke koncentraci iNTP in vitro. 

Jako důležitý nástroj pro studium tohoto tématu jsme vytvořili kmen s knock-outovaným 

genem rpoE (LK633), který byl nahrazen kanamycinovou rezistencí. Pro experimenty in vitro 

jsme vyizolovali RNAP z wt a ΔrpoE kmene B. subtilis. RNAP jsme rekonstituovali 

s primárním faktorem sigma (σ
A
), neboť všechny použité promotory jsou σ

A
 dependentní. 

V následujícím textu je použita wt RNAP obsahující δ jako Eδ, RNAP bez δ jako E a RNAP 

z ΔrpoE kmene s následně rekonstituovanou δ jako E + δ.  

Provedli jsme transkripci o několika cyklech (multiple-round) s Eδ, E a E + δ za zvyšující se 

koncetrace GTP na dvou typech promotorů: (i) [iNTP]-senzitivní promotory a (ii)  

[iNTP]-nesenzitivní promotory.  

[iNTP]-senzitivní promotory zahrnovaly rrnBP1, rrnBP2, rrnAP1 a Pveg-10BP1. rrnBP1 a 

rrnBP2 jsou nejvíce regulované rrn promotory koncentrací iNTP. Tandemové uspořádání 

promotorů rrnBP1 a rrnBP2 je typické pro rrn operon u G+ i G- bakterií (Gourse et al. 1996). 

Promotory rrnBP2 u E. coli i u B. subtilis obecně ukazují méně výrazně změny v jejich 

aktivitě, což je konzistentní s jejich rolí v zajištění bazální rrn promotorové aktivity (Murray 
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H. D. and Gourse 2004, Sojka et al. 2011). Dalším [iNTP] senzitivním promotorem je  

Pveg-10BP1, který byl vytvořen fúzí promotoru Pveg (-39 až -14) a rrnBP1 (-13 až +1), část 

kde rrnBP1 je zodpovědná za jeho senzitivitu k [iNTP] (Sojka 2011).  

[iNTP]-nesenzitivní promotory byly Pveg a BP1-10Pveg. Pveg je silný konstitutivní promotor 

(Fukushima et al. 2003), který vytváří relativně stabilní komplex s RNAP a není regulován 

[iNTP], neboť je saturován relativně nízkou koncentrací iNTP (Sojka et al. 2011). Promotor 

BP1-10Pveg byl vytvořen recipročně oproti Pveg-10BP1 a spadá tak do kategorie  

[iNTP]-nesenzitivních promotorů.  

Obr. 23 ukazuje závislost aktivity zmíněných tří forem RNAP na koncentraci GTP. KGTP je 

používána jako kvantifikace senzitivity promotoru k [iGTP]. Je to určení koncentrace 

požadovaného GTP pro 50% transkripci. Promotory, které jsou [iNTP]-senzitivní a jsou 

regulovány [iNTP] in vivo mají hodnoty KGTP relativně vysoké in vitro (Obr. 23C). Tedy čím 

vyšší citlivost ke [iNTP], tím vyšší KGTP, zároveň výraznější regulace a následná reakce in 

vivo. KGTP [iNTP]-senzitivních promotorů se výrazně sníží, pokud nebyla přítomná δ a 

následně se tento pokles opět vyrovná po jejím přidání (Obr. 23B). Na druhou stranu, δ 

neprokázala výrazný vliv na KGTP u [iNTP]-nesenzitivních promotorů. Promotor rrnBP2 

ukazuje intermediátní fenotyp k [iNTP] vzhledem k nižší KGTP za přítomnosti Eδ oproti 

rrnBP1 (Obr. 23C). Toto pozorování souhlasí s nižší schopností P2 promotoru měnit svou 

aktivitu vzhledem k environmentálním podmínkám. 

V souhrnu lze říci, že δ ovlivňuje citlivost RNAP k [iNTP] in vitro u [iNTP]-senzitivních 

promotorů na rozdíl od [iNTP]-nesenzitivních promotorů.  
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Obr. 23: δ ovlivňuje citlivost RNAP k [iNTP] in vitro. (A) Gely ukazují primární data z multiple-

round transkripce in vitro z promotoru rrnBP1 s RNAP ve třech formách: Eδ, E, E+δ. Eδ je RNAP 

vyziolována z wt B. subtilis obsahující δ (MH5636), E je RNAP vyizolována z kmene ΔrpoE – δ není 

přítomna (LK637). E + δ označuje E s přidanou vyizolovanou δ v molárním poměru 1:5. Koncentrace 

iNTP (GTP) byla použita v rozmezí od 20 do 2000 μM. (B) Kvantifikace primárních dat panelu A. 

Prázdné kruhy reprezentují Eδ, plné kruhy označují E a čtverce E + δ. Plató fáze aktivity každého 

enzymu byla označena jako 1. (C) Porovnání hodnot KGTP u vybraných promotorů s Eδ, E a E + δ. 

Hodnota KGTP je určena jako koncentrace GTP, která je potřeba k 50% maximální transkripci. Sloupce 

reprezentují průměrné hodnoty z několika experimentů.  

5.2 Efekt proteinu GreA při regulaci aktivity RNAP pomocí [iNTP] 

V G- bakterii E. coli je k zmíněné regulaci zapotřebí protein DksA  (Paul B. J. et al. 2004a). 

V B. subtilis neexistuje žádný sekvenční homolog proteinu DksA, nicméně strukturním 

homologem DksA v B. subtilis je protein GreA (Perederina et al. 2004). Gre proteiny jsou 

transkripčními faktory, které pomáhají štěpit nascentní transkript v aktivním místě RNAP a 

tím pomáhají znovu rozpohybovat pozastavený elongační komplex (Toulme et al. 2000). Bylo 

prokázáno, že protein GreB v E. coli za určitých podmínek působí na KNTP rRNA promotorů 

(Rutherford et al. 2007). Na rozdíl od E. coli (GreA a GreB), B. subtilis obsahuje pouze jeden 

Gre faktor (GreA).  
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 Aktivita GreA z B. subtilis 5.2.1

Nejprve jsme připravili rekombinantní protein GreA z B. subtilis a ověřili jeho aktivitu in 

vitro. Jak již bylo zmíněno, GreA podporuje znovuobnovení transkripce u sklouznutého 

aktivního elongačního komplexu. K označení aktivního elongačního komplexu jsme použili 

[α-
32

P] UTP, který RNAP přidala na 3´ konec RNA. Takto RNAP radioaktivně označila RNA 

dlouhou 33 nt (Obr. 24). Za přítomnosti GreA jsme pozorovali aktivitu tohoto proteinu – 

odštěpení dinukleotidu z 3´ konce RNA. Vznikl pravděpodobně štěpením 3´ konce RNA u 

některých pozastavených komplexů. Zároveň je na gelu jasně patrné, že za přítomnosti  

GreA (+) bylo sestaveno přibližně 2x více aktivních elongačních komplexů než bez GreA (-).  

 

Obr. 24: Aktivita GreA z B. subtilis in vitro. Aktivní komplexy jsou zobrazeny inkorporovaným  

[α-
32

P] UTP přidaným na 3´ konec RNA. Za přítomnosti GreA (+) jsou vidět odštěpené dinukleotidy a 

zároveň je vidětelné větší množství elongačních komplexů než za nepřítomnosti GreA (-). M, marker 

vytvořený 30 nt RNA označený na 5´ konci. 
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 Efekt GreA na regulaci wtRNAP pomocí [iNTP] 5.2.2

Dále jsme zjišťovali efekt GreA na KGTP na [iNTP]-senzitivním promotoru rrnBP1 s wtRNAP 

(E + δ) in vitro. Provedli jsme transkripci in vitro za zvyšující se koncentrace GTP (tedy 

iNTP) za přítomnosti a nepřítomnosti GreA. Na rozdíl od efektu δ, přítomnost či nepřítomnost 

proteinu GreA nemělo efekt na KGTP (Obr. 25).  

 

 

Obr. 25: GreA neovlivňuje regulaci wtRNAP pomocí [iNTP]. (A) Primární data transkripce in vitro za 

zvyšující se koncentraci GTP (20 - 2000 μM) za ne/přítomnosti GreA na promotoru rrnBP1. (B) 

Kvantitativní vyhodnocení relativní transkripce. 

 Efekt GreA na regulaci ΔδRNAP pomocí [iNTP] 5.2.3

Za přítomnosti GreA a δ (jako wt podjednotky RNAP) neovlivňují regulaci promotorů 

pomocí [iNTP]. Nabízí se otázka, zda protein GreA bez δ by nahradila či ovlivnila tuto 

regulaci. Proto jsme provedli analogický experiment titrace GTP, kde jsme použili ΔδRNAP a 

sledovali efekt proteinu GreA. 

Přítomnost či nepřítomnost GreA ani za nepřítomnosti δ neprokázala žádný vliv na KGTP při 

transkripci in vitro s ΔδRNAP na promotoru rrnBP1 (Obr. 26). 
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Obr. 26: GreA neovlivňuje regulaci ΔδRNAP pomocí [iNTP]. (A) Primární data transkripce in vitro za 

zvyšující se koncentraci GTP (20 - 2000 μM) za ne/přítomnosti GreA na promotoru rrnBP1. (B) 

Kvantitativní vyhodnocení relativní transkripce. 

5.3 Efekt proteinu YdeB při regulaci aktivity RNAP pomocí [iNTP] 

Protein YdeB (B. subtilis) je homologem proteinu CarD z Mycobacterium tuberculosis. CarD 

je esenciální protein, který se váže na RNAP a je důležitý pro regulaci promotorů rRNA. 

Navíc se ukázalo, že CarD je schopný funkčně nahradit DksA v kmeni E. coli bez DksA 

(E. coli DksA-null mutant) (Stallings et al. 2009). Zajímalo nás, zda se protein YdeB váže na 

RNAP a má nějaký efekt na transkripci. Zároveň vyvstala otázka, zda YdeB dokáže ovlivnit 

senzitivitu RNAP k [iNTP].  

 Studium interakce mezi YdeB a RNAP in vivo 5.3.1

Ke studiu interakce mezi YdeB a RNAP jsme použili tzv. pull-down experiment s His-tag 

YdeB a následně western blot s protilátkou proti podjednotce β RNAP (Obr. 27).  Zatímco na 

His-tag δ bylo navázáno významné množství RNAP, pouze malé množství RNAP bylo 

navázáno na YdeB. Toto množství bylo srovnatelné s negativní kontrolou, tedy kmenem 
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neobsahující žádný His-tag protein (w/o His-tag), tudíž jsme vyizolovali jen proteiny 

nespecificky se vázající na nikl-agarózovou matrix. 

 

Obr. 27:  YdeB se naváže na RNAP v B. subtilis in vivo.  Horní část ukazuje Western blot afinitní 

chromatografie pull-down experimentu, kde jsme použili kmen s His-tag YdeB (LK1173), His-tag δ 

(LK866) nebo kmen bez His-tag proteinů (w/o His-tag; MO 1099).  Na Western blot byla použita 

protilátka anti-β RNAP. Spodní část (SDS-PAGE označený Coomassie briliant blue) ukazuje 

srovnatelné množství proteinů YdeB a δ použité do experimentu. 

 Efekt YdeB na transkripci in vitro 5.3.2

RNAP (z divokého kmene; wtRNAP) jsme rekonstituovali se saturujícím množstvím σ
A
. 

Následně byl holoenzym RNAP inkubován se zvyšujícím se množstvím YdeB (molární 

poměr 1:0 až 1:40). Jako negativní kontrolu jsme použili stejný vzorek jako v předchozím 

experimentu (w/o His-tag). Při transkripci o několika cyklech (multiple-rounds transcription) 

bychom měli vidět efekt stimulační/inhibiční oproti negativní kontrole. Se zvyšujícím se 

množstvím zkoumaného proteinu se stává pozorovaný efekt výraznější, dokud nedojde do 

plató fáze. Intenzita transkripce se porovnává díky množství radioaktivně označeného [α-
32

P] 

UTP do transkriptu. 

Nepozorovali jsme žádný prokazatelný efekt proteinu YdeB na transkripci in vitro (Obr. 28) 

na promotoru rrnBP1 oproti negativní kontrole (nespecificky navázaným proteinům z kmene 

MO1099, jako v předchozím experimentu). Tudíž YdeB neprokázal žádný efekt na 

transkripci in vitro. 
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Obr. 28: Efekt YdeB na transkripci in vitro na rrnBP1. Transkripce byla provedena za zvyšující ho se 

množství YdeB (černé sloupce) nebo s negativní kontrolou (šedé sloupce, proteinu bez His-tag). 

Transkripce byla normalizována k hodnotě 1:0.   

 YdeB neovlivňuje regulaci RNAP koncentrací iNTP  5.3.3

Dále jsme zkoumali efekt YdeB (stejně jako GreA a δ, viz kapitoly 5.2.2 respektive 5.1) na 

KGTP při použití wtRNAP. Z kvantitativního zhodnocení výsledků (Obr. 29), je jasně patrné, 

že protein YdeB neovlivňuje KGTP na rrnBP1  s Eδ in vitro. 

 Shrnutí efektu proteinů δ, YdeB a GreA na regulaci RNAP pomocí [iNTP] in 5.3.4

vitro 

Zjistili jsme, že ani protein YdeB, ani protein GreA neovlivňuje regulaci RNAP pomocí 

[iNTP]. Na druhou stranu, protein δ ovlivňuje citlivost RNAP ke koncentraci iNTP in vitro na 

[iNTP]-senzitivních promotorech, na rozdíl od [iNTP]-nesenzitivních promotorů. 
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Obr. 29: YdeB nemá efekt na regulaci wtRNAP pomocí [iNTP]. Transkripce in vitro provedená za 

zvyšující se koncentrace GTP na promotoru rrnBP1 za ne/přítomnosti YdeB. (A) Primární data a 

následně provedená kvantifikace (B). 

5.4 Efekt δ na [iNTP] senzitivitu RNAP in vivo 

Tuto kapitolu jsem zařadila zejména kvůli komplexnosti a celistvosti výsledků, nicméně jsem 

se na jejích výsledcích nepodílela. Experimenty provedla A. Rabatinová a její výsledky in 

vivo ověřují pozorovaný efekt in vitro. 

K posouzení efektu δ na promotorovou aktivitu in vivo jsme porovnávali promotorovou 

aktivitu v divokém kmeni (wt) oproti kmenu bez δ (ΔrpoE) B. subtilis při reakci na hladovění 

na aminokyseliny (stringentní odpověď), kdy za těchto podmínek se mění koncentrace GTP 

v buňce. Při stringentní odpovědi RelA protein pošle na A místo ribozomu nenabitou tRNA, 

což spustí syntézu (p)ppGpp. (p)ppGpp v B. subtilis ovlivňuje tři enzymy metabolismu GTP a 

tím snižuje jeho koncentraci v buňce (Kriel et al. 2012, Ochi et al. 1982). Snížení molární 

koncentrace GTP v buňce má za následek snížení aktivity rRNA promotorů. Na rozdíl od 

E. coli, v B. subtilis hraje (p)ppGpp nepřímou úlohu (více v kapitole Neproteinové 

transkripční regulátory) (Barker et al. 2001, Krasny and Gourse 2004). 
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Nejprve jsme extrahovali GTP a kvantifikovali jeho relativní koncentraci v kmenech wt a 

ΔrpoE před a po navození stringentní odpovědi. Jak ukazuje Obr. 30A, porovnávané kmeny 

vykazují srovnatelné změny v množství GTP v buňce.  

Dále jsme sledovali aktivitu ve zmíněných kmenech na promotorech rrnBP1, rrnBP2 a Pveg. 

K určení relativní promotorové aktivity jsme použili kvantitativní primer extension lacZ 

mRNA, která byla transkribována z promotorů zfúzovaných s lacZ (podrobně popsáno 

v kapitole Metody). Po nastolení stringentní odpovědi se výrazně snížila aktivita promotoru 

rrnBP1 u obou kmenů (Obr. 30B), i když je jasně patrné, že u kmene ΔrpoE byla snížena 

aktivita promotoru rrnBP1 výrazně pomaleji než ve wt. V souladu s in vitro výsledky, aktivita 

promotoru rrnBP2 se snížila méně výrazně než rrnBP1 ve wt. V kmeni ΔrpoE bylo snížení 

aktivity promotorů rrnBP1 a rrnBP2 po 20 minutách téměř na stejné úrovni (Obr. 30BC). 

V souladu s předchozími výsledky jsme pozorovali stálou aktivitu promotoru Pveg u wt, 

(Krasny et al. 2008), stejně tak i u ΔrpoE kmene (Obr. 30D).  

Zjistili jsme, že nepřítomnost δ výrazně ovlivňuje odpověď [iNTP]-senzitivního promotoru 

rrnBP1 v průběhu stringentní odpovědi zatímco [iNTP]-senzitivní promotor rrnBP2 reaguje 

mírněji. U [iNTP]-nesenzitivního promotoru Pveg nebyl pozorován efekt δ na tento promotor. 

Tento způsob regulace tedy přispívá k přežití buněk i za nepříznivých podmínek, díky jejich 

rychlé reakci na nedostatek živin. 
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Obr. 30: δ ovlivňuje rychlost reakce na hladovění na aminokyseliny. (A) Kvantifikace relativních 

změn koncentrace GTP v buňce ve wt B. subtilis (RLG7554) a kmeni ΔrpoE (LK642). Aktivita 

promotorů (B) rrnBP1, (C) rrnBP2, (D) Pveg byla pozorována při indukci hladovění na aminokyseliny 

a sledována u wt B. subtilis (RLG7554) a kmene ΔrpoE (LK642). 

5.5 Delta je zásadní při soutěži o přežití 

 Kmeny bez δ nejsou schopny reagovat na změny podmínek stejně rychle jako wt. Příkladem 

je jejich prodloužená lag fáze (de Saro et al. 1999), kde se ΔrpoE kmen opozdí o přiblížně 30 

minut oproti wt. Tato doba reálně přestavuje přibližně jednu genereci buněk navíc u wt.  

Zajímalo nás, zda bude kmen bez δ schopný přežívat stejně dobře jako wt. Proto jsme 

srovnatelné množství exponenciálně rostoucích buněk obou kmenů dali do jedné baňky a 

nechali jsme je soutěžit o přežití. Každých 24 hodin jsme je přesadili do nového média, aby 

měly opět dostatek živin. Na začátku experimentu a vždy před přesazením do nového média 

jsme odebírali vzorky, které jsme nanášely na selektivní agarové plotny. Dále jsme porovnali 

množství bakterií na plotnách. Pozorovali jsme, že množství kmene ΔrpoE brzy kleslo oproti 

wt (Obr. 31A) a postupně byl kmen ΔrpoE zcela vytlačen. Dále jsme nechali růst spolu kmen 

ΔrpoE a kmen ΔrpoE+rpoE, kde byl gen pro δ znovu integrován do genomu v amyE místě. 



 

 

68 

 

V tomto případě kmen s komplementovaným genem s přehledem vyhrál a přerostl kmen 

ΔrpoE (Obr. 31B). Jako poslední kontrolu jsme provedli růst obou kmenů separátně a 

potvrdili jsme jejich srovnatelnou životaschopnost v nepřítomnosti soupeřícího kmene (Obr. 

31C).  

 

Obr. 31: δ je zásadní při soutěži o přežití. Data jsme pořídili minimálně ze dvou nezávislých 

experimentů, které byly provedeny v duplikátech. (A) Soutěž o přežití wt B. subtilis (RLG7554) 

s kmenem ΔrpoE (LK642). Srovnatelné množství buněk (CFU) v exponenciální fázi růstu jsme 

zočkovali do LB media. Určili jsme, že CFU každého kmene v čase 0 bylo 50% buněk (CFU obou 

kmenů dohromady bylo určeno jako 100%). Každých 24 hodin jsme zjistili množství přeživších buněk 

pomocí roztěru na selektivní agarové plotny. (B) Soutěž kmene ΔrpoE (LK642) s kmenem 

ΔrpoE+rpoE (LK831). Experiment jsme provedli analogicky jako v prvním případě. (C) Samostatný 

růst wt B.subtulis a kmene ΔrpoE. Množstí buněk wt kmene v každém měření jsme určili jako 100%. 

 

Protein δ je sice pro bakterie postradatelný, nicméně jeho přítomnost poskytuje výhodu při 

adaptaci na nové podmínky a v boji s jinými kmeny. 
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6 VÝSLEDKY – ČÁST 2 

6.1 Ms1 

Při hledání homologních struktur k 6S RNA byla nalezena nalezená malá RNA s podobnou 

strukturou u M. smegmatis a byla pojmenována Ms1. Nicméně první experimenty ukázaly, že 

se nejedná o homologa 6S RNA, neboť na rozdíl od 6S se Ms1 neváže na holoenzym RNAP 

(Panek et al. 2011). Jedná se tedy pravděpodobně o novou sRNA, jejíž role v buňce byla 

dosud neprobádaná. Rozhodli jsme se tuto malou RNA podrobně charakterizovat, prozkoumat 

její interakci s RNAP a objasnit její roli v mykobakteriální buňce.  

 Exprese Ms1 a 6S RNA je srovnatelná  6.1.1

Nejprve jsme chtěli zjistit, jaké je relativní množství Ms1 v M. smegmatis a srovnat ho 

s množstvím 6S RNA v E. coli a B. subtilis (Cavanagh and Wassarman 2014, Steuten et al. 

2014a). Během stacionární fáze je u E. coli silně exprimovaná 6S RNA (184 nt) a u B. subtilis 

také  (reprezentovaná dvojicí 190 nt a 210 nt dlouhou RNA). Tyto 6S jsou jasně viditelné na 

denaturačním PAGE gelu při rozdělení izolované celkové RNA z příslušného organizmu 

(Barrick et al. 2005, Trotochaud and Wassarman 2005).  

Izolovali jsme celkovou RNA z exponenciální a stacionární fáze u M. smegmatis, B. subtilis a 

E. coli a elektroforeticky jsme ji rozdělili na PAGE gelu (Obr. 32A). Pro zobrazení RNA jsme 

použili interkalační činidlo GelRed, které je schopno zobrazit nanogramy ssRNA. Díky 

tomuto přístupu jsme byli schopni určit přibližné množství sRNA vzhledem k množství 5S 

rRNA.  

Zatímco u divokých kmenů E. coli i B. subtilis jsme viděli výrazné množství 6S RNA, u 

M. smegmatis jsme nepozorovali sRNA podobné délky. U M. smegmatis jsme pozorovali 

velké množství RNA s délkou kolem 300 nt, která byla silně exprimovaná ve stacionární fázi. 

Její množství je srovnatelné s 6S RNA u E. coli a B. sublitis (Obr. 32A).  

Na Obr. 32A jsme nalezli mimo Ms1 další malou RNA ve stacionární fázi, jejíž velikost je 

menší než 100 nt a v exponenciální fázi jsme našli RNA o velikosti přibližně 130 nt. Zatím se 

nám nepodařilo tyto RNA vyizolovat a úspěšně osekvenovat, přesto se pravděpodobně stanou 

předmětem dalšího zkoumání v budoucnosti. 
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Pro ověření, že se opravdu jedná o Ms1, jsme celkovou RNA inkubovali s Ms1-specifickým 

(komplementárním) a kontrolním DNA oligonukleotidem. Po přidání RNAsy H, která 

specificky degraduje DNA-RNA duplexy, jsme pozorovali „zmizení“ 300 nt dlouhého bandu 

s navázaným specifickým DNA oligonukletidem proti Ms1. Byly použity i dvě kontrolní 

DNA oligonukleotidy (nekomplementární k Ms1), které RNAsa H nebyla schopná rozštěpit 

(Obr. 32B). 

 

Obr. 32: Mykobakteriální sRNA Ms1 je silně exprimovaná. (A) Celková RNA byla izolována 

z Bacillus subtilis (B.s.), Escherichia coli (E.c.) a Mycobacterium smegmatis (M.s.) v exponenciálni 

(EX) či stacionární (ST) fázi růstu. RNA byla rozdělena na denaturujícím polyakrylamidovém gelu a 

označena činidlem GelRed. V M. smegmatis byla nalezena přibližně 300 nt dlouhá RNA ve 

srovnatelném množství jako 6S RNA v E. coli a B. subtilis. (B) Celková RNA M. smegmatis ze 

stacionární fáze byla před puštěním na gel smíchána s komplementární DNA oligonukleotidem  

(anti-Ms1 oligo) nebo s nespecifickými oligonukleotidy (ns-oligo_1 a ns-oligo_2) a následně 

zpracována RNAsou H.  

 Kvantifikace Ms1 v M. smegmatis 6.1.2

Kvantifikovali jsme množství Ms1 v mykobakteriální buňce pomocí označení RNA 

interkalačním činidlem GelRed (Obr. 33A) a pomocí hybridizace northern blot (Obr. 33B). 

V obou případech jsme vyhodnotili množství Ms1 izolované ze známého množství buněk 
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v porovnání se standardem o známé koncentraci. Díky značení barvou GelRed jsme zjistili, že 

ve stacionární fázi buňka obsahuje přibližně 400 molekul Ms1, zatímco kolem 2800 molekul 

5S rRNA. Podle northern blotu jsme dospěli k podobným výsledkům (přibližně 600 molekul 

Ms1 na buňku).  Ve srovnání s exponenciální fází, množství Ms1 se v buňce zvýší přibližně 

130x při vstupu do stacionární fáze.  

 

Obr. 33: Kvantifikace Ms1 v buňkách ve stacionární fázi. (A) Množství Ms1 bylo porovnáno s 300 nt 

bandem RiboRuler Low Range RNA Ladder (Thermo Scientific) o známé koncentraci. Stejný postup 

byl využit při kvantifikaci 5S RNA jako kontroly. M.s. ST je celková RNA M. smegmatis ve 

stacionární fázi. PAGE byl označen činidlem GelRed. (B) Množství Ms1 z exponenciální (EX) a 

stacionární (ST) fáze bylo porovnáno s Ms1 připravenou in vitro pomocí northern blotu. Relativní 

množství Ms1 v buňkách naroste přibližně 130krát. Graf ukazuje průměry z dvou nezávislých 

experimentů. 

 Transkripční počátek a konec Ms1 6.1.3

Pro bližší charakterizaci a určení transkripčního počátku Ms1 jsme provedli 5 ́ RACE (Rapid 

Amplification of the 5 ́ cDNA End) s celkovou RNA izolovanou ze stacionárních buněk 

M. smegmatis. Identifikovali jsme první nukleotid Ms1 jako adenin transkribovaný z pozice 

6 242 368 v genomu M. smegmatis (Obr. 34). Proti proudu transkripce jsme nalezli sekvenci 

připomínající mykobakteriální -10 a -35 konsensus sekvence u promotoru pro primární sigma 

faktor (Newton-Foot and Gey van Pittius 2013). Síla tohoto promotoru, i zda je opravdu σ
A
 

dependentní bude nutné v budoucnosti ověřit. 
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Obr. 34: Určení transkripčního počátku Ms1. Prvním nukleotidem Ms1 byl určen adenin na pozici 

6 242 368 v genomu. Předpokládaná promotorová oblast -10 a -35 je konzervována u M. smegmatis, 

M. tuberculosis, M. bovis BCG a M. avium. Tučné zvýraznění zobrazuje dříve určený 5´ konec RNA u 

holomogů Ms1.  

Domnělá promotorová sekvence je konzervovaná u M. smegmatis, M. bovis, M. avium a 

M. tuberculosis (Obr. 34). Přestože transkripční počátek u homologů Ms1 v M. bovis a 

M. avium byl již dříve zmapován do stejné či velmi blízké pozice, u M. tuberculosis byl 

počátek homologu Ms1 (MTS2823) zmapován do vzdálenější pozice proti směru transkripce. 

Navíc zde nebyla nalezena shoda s konsensus promotorovou sekvencí  proti směru transkripce 

od určeného transkripčního počátku (Arnvig et al. 2011). 

Rho-nezávislý terminátor Ms1 jsme nalezli pomocí TransTermHP (Kingsford et al. 2007) ve 

vzálenosti 304 nt po směru transkripce od 5´  konce.  

 Sekundární struktura Ms1 a její deriváty 6.1.4

Porovnali jsme sekundární strukturu u homologních sekvencí k Ms1 (Hofacker 2004) a 

namodelovali jsme strukturu, která je společná pro všechny Ms1.  Všechny sekvence se 

skládají z dlouhé dvouvláknové vlásenky s bublinou uprostřed a s dvěma krátkými 

vlásenkami blízko ke konci. Nejvíce konzervovanou oblastí je právě středová bublina 

s přilehnou oblastí. Přestože primární sekvence Ms1 nejsou identické, jejich předpovězené 

sekundární struktury jsou si velmi podobné. Toto velmi podporuje hypotézu, že tyto RNA 

mohou mít stejnou funkci. 

Pro následné experimenty jsme vytvořili deriváty Ms1 (Obr. 35): Ms1 bez středové bubliny 

(Ms1nb – Ms1 no bubble) a Ms1 bez vlásenek na 3´a 5´ konci (Ms1nt – Ms1 no tail). 

Zajímalo nás, zda a jaký efekt mají tyto části na funkci Ms1. Klíčovost vnitřní bubliny je 

popsána v kapitole 6.1.6. Ms1nt jsme připravili in vitro a vykazovala podobné efekty jako 

Ms1 v transkripci in vitro (data nejsou ukázána). Zároveň jsme ji zaklonovali do kmene pro 

nadprodukci Ms1nt v exponenciální fázi, ale nepodařilo se ji nadprodukovat in vivo.  
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Obr. 35: Predikce sekundární struktury variant Ms1. Na základě sekvence byla predikována 

sekundární struktura Ms1, Ms1nb (Ms1 bez vnitřní bubliny) a Ms1nt (Ms1 bez konce).  

 Ms1 jako součást makromolekulárního komplexu 6.1.5

Analogickým přístupem jako bylo zkoumáno, zda 6S RNA je součástí proteinového 

komplexu (Wassarman and Storz 2000) jsme tuto problematiku zkoumali u Ms1. Rozdělili 

jsme buněčné lyzáty M. smegmatis a E. coli ze stacionární fáze pomocí ultracentrifugace 

v glycerolovém gradientu. Velké proteinové komplexy (např. ribozomy) sedimentovaly po 

centrifugaci ve spodní části centrifugační zkumavky, zatímco 6S RNA jsme nalezli přibližně 

v polovině gradientu, protože byla v komplexu s RNAP. Proteiny, které jsou ve stejném 

komplexu, musí být nalezeny ve stejných frakcích při tomto experimentu.  

Ms1 jsme nalezli zejména ve frakcích 10-13 (Obr. 36), což naznačuje, že Ms1 je součást 

velkého makromolekulárního komplexu. Ve stejných frakcích jsme díky použití western blotu 

identifikovali podjednotku β RNAP. Nicméně σ
A
 jsme v těchto frakcích nenašli (Obr. 36A). 

Ms1 tedy pravděpodobně není v komplexu se σ
A
 (Panek et al. 2011) na rozdíl od 6S RNA, 

která byla nalezena ve stejných frakcích jako σ
70

 a podjednotka β RNAP (Obr. 36B) u E. coli. 
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Obr. 36: Ms1 je součást proteinového komplexu. Buněčný lyzát M. smegmatis (A) a E. coli (B)  byl 

rozdělen na jednotlivé frakce pomocí ultracentrifugace v glycerolovém gradientu. RNA z jednotlivých 

frakcí (1-20, od shora dolů) byla analyzována na denaturujícím polyakrylamidovém gelu a obarvena 
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činidlem GelRed. Podj. β RNAP a primární faktor σ byly zobrazeny western blotem. Relativní 

množství sRNA (Ms1 a 6S RNA) a proteinů je zobrazeno pod gelem. Experiment byl proveden 3krát 

se stejným výsledkem.     

Dále jsme identifikovali hmotnostní spektrometrií všechny hojné proteiny nalezené v Ms1 

frakcích, které by mohly být potencionálními vazebnými partnery Ms1. Byly to: sucA (enzym 

2-oxoglutarate), Rho transkripční terminátor, S30AE ribozomální protein (RafS),  

acetyl-/propionyl-koenzym A, karboxyláza, glutamine synthetáza 1, propionyl-CoA 

karboxyláza, alcohol dehydrogenáza. Zejména se jedná o proteiny účastnící se metabolismu 

nebo transkripce. V následujícím experimentu (kapitola 6.1.6) jsme ukázali vazbu skutečně 

relevantních interakčních partnerů.  

 Interakce Ms1 a RNAP 6.1.6

K potvrzení interakce mezi Ms1 a proteiny z frakcí obsahující Ms1 jsme použili tzv. pull 

down experiment (navázání interakčních partnerů na Ms1). Nejprve jsme připravili Ms1 

pomocí transkripce in vitro. Zároveň jsme připravili i Ms1 bez vnitřní bubliny nazvanou jako 

Ms1nb (více v kapitole 6.1.4). Dále jsme ligovali biotinylovaný cytidin (bis)fosfát na 3´ konce 

RNA a tyto konce jsme nechali navázat na streptavidinové kuličky. Inkubovali jsme  je 

s lyzáty M. smegmatis z exponenciální a stacionární fáze. Ms1 je silně exprimovaná ve 

stacionární fázi, proto jsme nepoužili pouze lyzát ze stacionárních buněk, neboť obsahuje 

velké množství endogenní Ms1, která by mohla soutěžit o vazebné partnery s biotinylovanou 

Ms1. Tímto přístupem jsme získali značné množství navázané RNAP na Ms1 z exponenciální 

i stacionární fáze. Zároveň na Ms1nb bylo navázáno výrazně menší množství RNAP, což 

dokazuje důležitost vnitřní bubliny při vazbě jádra RNAP. Naopak žádné jádro RNAP nebylo 

navázáno na kuličky bez RNA (Obr. 37). 
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Obr. 37: Ms1 váže jádro RNAP. (A) Ms1 a Ms1nb (Ms1 bez centrální bubliny) byly připraveny in 

vitro, biotinylovány a navázány na streptavidinové kuličky. Pro kontrolu efektivity vazby byla jedna 

desetina streptavidinových kuliček s navázanou RNA puštěna na polyakrylamidový gel s močovinou. 

(B) Kuličky s Ms1 a Ms1nb byly inkubovány s lyzáty M. smegmatis z exponenciální a stacionární 

fáze.  Navázané proteiny byly rozděleny na SDS-PAGE gelu a výrazné proteiny byly identifikovány 

hmotnostní spektrometrií. Jádro RNAP se výrazně více váže na Ms1 než na Ms1nb. Experiment byl 

proveden 3krát s identickým výsledkem.  

Při tomto experimentu jsme nalezli band o velikosti přibližně 80 kDa obsahující dva proteiny 

identifikované hmotnostní spektrometrií: transkripční terminační faktor Rho a 

polyribonukleotid nukleotidyl transferázu (PNPase) zapojenou do degradace RNA (jejich 

možná interakce s Ms1 je rozebírána v kapitole Diskuse). 

Je však velmi důležité, že žádný σ
A
 faktor ani žádný jiný protein vyskytující se 

v glycerolovém gradientu v příslušných frakcích nebyl nalezen jako vazebný partner Ms1. 

Přesto nemůžeme vyloučit možnost, že některý protein nebyl objeven díky našemu 

detekčnímu limitu.  
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Pro ověření vazby RNAP a Ms1 jsme využili kmen M. smegmatis nesoucí FLAG-tag na podj. 

β RNAP (RpoB; kmen MR-sspB) (Kim J. H. et al. 2011). Z lyzátu M. smegmatis ve 

stacionární fázi jsme izolovali pomocí FLAG-β RNAP navázanou RNA (Obr. 38A). 

K vyhodnocení interakce navázané RNA jsme použili RT-qPCR se specifickými primery pro 

Ms1, 16S RNA, rpoC a mysA mRNA jako negativní kontrolu. Zatímco Ms1 se navázala na 

FLAG-β RNAP, ostatní zkoumané RNA se nenavázaly (Obr. 38B). Nicméně tento 

experiment není schopen odlišit vazbu na holoenzym a jádro RNAP, neboť podjednotka β je 

přítomna v obou případech.  

 

Obr. 38: Vazba Ms1 na RNAP obsahující FLAG-tag na podjednotce β. (A) RNAP byla vytažena 

z buněčného lyzátu pomocí FLAG-tag na podj. β z příslušného kmene, zatímco u divokého kmene 

k navázání nedošlo. (B) RNA navázaná na RNAP byla izolována a její množství bylo určeno  

RT-qPCR. Ms1 byla detekována u kmene s RpoB-FLAG, zatímco u wt kmene nebyla. Navíc žádná 

kontrolní RNA nebyla detekována.  

K odlišení, zda se Ms1 váže na jádro či holoenzym RNAP (obsahující σ
A
) jsme provedli 

imunoprecipitaci se dvěma specifickými protilátkami. Obě protilátky efektivně 

imunoprecipitovaly s proteiny E. coli a M. smegmatis. Protilátka anti-σ
A
/σ

70
 (2G10) pozná jak 

volnou σ
A
/σ

70
 stejně jako σ

A
/σ

70
 navázanou na RNAP (RNAP holoenzym). Na rozdíl od 

protilátky anti-RNAP (8RB13, anti β), která rozpozná pouze jádro RNAP bez navázaného 
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faktoru σ (Stalder et al. 2011, Thompson et al. 2009). Specifitu zmíněných protilátek jsme 

ověřili pro proteiny E. coli a M. smegmatis (Obr. 39). Dále jsme izolovali 

koimunoprecipitovanou RNA a analyzovali ji pomocí PAGE gelu (Obr. 40A) a měřili jsme 

její množství pomocí RT-qPCR (Obr. 40B).  

 

Obr. 39: Specifita protilátek 2G10 a 8RB13 u E. coli a M. smegmatis. Protilátka anti-σ
A
/σ

70
 (2G10) 

pozná jak volnou σ
A
/σ

70
 stejně jako σ

A
/σ

70
 navázanou na RNAP (RNAP holoenzym), protilátka  

anti-RNAP (8RB13, anti β) rozpozná jádro RNAP. 

  

Obr. 40: Ms1 váže jádro RNAP. (A) RNA koimunoprecipitována s RNAP (2 μg protilátky 2G10) a 

podjednotkou σ
A
/σ

70
; analyzována pomocí PAGE gelu a zvýrazněna pomocí barvy GelRed. (B) RNA 

kvantifikována pomocí RT-qPCR a normalizována k vloženému množství.  Použili jsme dvě 

koncentrace protilátky proti RNAP (2 a 8 μg 8RB13) jako potvrzení, že množství použité protilátky 

nebylo saturující. 6S RNA  se váže na protilátku proti σ
70

, která je v komplexu s RNAP (RNAP 

holoenzym). Žádná z použitých kontrolních RNA nebyla navázána na použité protilátky: rpoD (σ
70

 

mRNA), mysA (σ
A
 mRNA), rpoC (mRNA podj. β´ RNAP) a 16S rRNA. Kontrolní IgG je myší 

nespecifická IgG použitá jako negativní kontrola.  
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Zjistili jsme, že téměř 40 % Ms1 bylo navázáno na jádro RNAP v buňkách ve stacionární fázi 

růstu. Do pokusu byla vložena veškerá Ms1 získaná z buněčného lyzátu a je důležité 

zdůraznit, že množství navázané Ms1 závisí na množství použité specifické protilátky při 

imunoprecipitaci. Dalším dokladem specifity vazby mezi Ms1 a jádrem RNAP je fakt, že 

jsme neobjevili žádnou další navázanou RNA na protilátce anti-β RNAP (Obr. 40A, sloupec 

7), ani 5S RNA, tRNAs menší než 100 nt ani přibližně 130 nt dlouhou RNA nalezenou 

v experimentu v kapitole 6.1.1. Navíc tři kontrolní RNA (dvě mRNA: mysA kódující σ
A
, 

rpoC kódující podjednotku β´ RNAP a 16S rRNA) se nevázaly na RNAP (Obr. 40B). Ms1 

jsme nenašli navázanou na σ
A
 ani na holoenzym RNAP (Obr. 40C, sloupec 6, Obr. 40B). Na 

rozdíl od 6S RNA z E. coli, kterou jsme získali téměř všechnu navázanou na protilátku proti 

σ
A
 či RNAP holoenzymu (Obr. 40A, sloupec 2, Obr. 40B). Navíc jsme nenašli žádnou 

navázanou 6S RNA na jádro RNAP. 

Na rozdíl od 6S RNA, Ms1 specificky váže jádro RNAP bez faktoru σ. Tato interakce je 

novým typem vazby mezi RNAP a sRNA.  

 Nadprodukce Ms1 v exponenciální fázi 6.1.7

Zajímalo nás, zda nadprodukce Ms1 v exponenciální fázi růstu dokáže rozrušit vazbu mezi 

jádrem RNAP a σ
A
. Vytvořili jsme plasmid nesoucí Ms1 pod ribosomálním promotorem 

(rrnB) (Arnvig et al. 2005, Bercovier et al. 1986), který je vysoce aktivní v exponenciální fázi 

růstu (Arnvig et al. 2005, Arnvig and Young 2009) a transformovali jsme M. smegmatis a 

vytvořili kmen rrnB-Ms1 (LK1323).  

Při porovnání vazby Ms1 a Ms1nb na RNAP in vitro je jasně patrné, že Ms1nb neváže tak 

dobře jádro RNAP jako Ms1 (kapitola 6.1.6). Tedy vnitřní bublina ve struktuře Ms1 je 

důležitá při této vazbě. Pro ověření důležitosti vnitřní bubliny in vivo jsme vytvořili kmen 

M. smegmatis transformovaný plasmidem pJAM2 s Ms1nb pod ribosomálním promotorem 

rrnB (rrnB-Ms1nb; LK1337). Jako kontrolu byl použit kmen M. smegmatis s plasmidem 

pJAM2. Pomocí příslušných kmenů jsme zmíněné RNA nadprodukovali v exponenciální fázi 

v dostatečném množství (Obr. 41A).  
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Obr. 41: Nadprodukce Ms1 v exponenciální fázi růstu. (A) Celková RNA byla izolována z buněk 

divokého kmene, kmene obsahující prázdný plasmid pJAM2 (LK1302), kmene obsahující plasmid 

s Ms1 (LK1323) nebo Ms1nb (LK1337) pod ribosomálním promotorem rrnB. RNAP byla nanesena 

na denaturující polyakrylamidový gel a označena činidlem GelRed. Ms1 i Ms1nb byly výrazně 

nadexprimovány v exponenciální fázi růstu. (B) Byla provedena imunoprecipitace jádra RNAP a 

detekováno množství navázané Ms1/Ms1nb pomocí RT-qPCR. Protilátka IgG byla použita jako 

negativní kontrola. Experiment byl proveden 3krát.   

Zajímalo nás, zda arteficiálně nadprodukovaná Ms1 váže jádro RNAP v exponenciální fázi. 

Přibližně stejné množství Ms1 se váže na jádro RNAP jako endogenní Ms1 ve stacionární fázi 

(přibližně 20 % Ms1 přítomné v bakteriální buňce jsme získali při použití 2 μg protilátky  

anti-RNAP). Méně než 5 % Ms1nb se navázalo na tuto protilátku, což vypovídá, že vnitřní 

bublina je důležitá pro zlepšení vazby Ms1 na jádro RNAP (Obr. 41B). 

Na rozdíl od kmene M. tuberculosis s nadexprimovaným homologem Ms1 v exponenciální 

fázi (Arnvig et al. 2011) nadprodukce Ms1 nezpomaluje růst tohoto kmene. Taktéž kmen 

nadprodukující Ms1nb nebyl růstově znevýhodněn oproti kmeni M. smegmatis s prázdným 

plasmidem (Obr. 42A).   

Množství RNAP v komplexu se σ
A
 je u jednotlivých kmenů velmi podobné, což ukazuje, že 

množství RNAP holoenzymu zůstává stejné i přes zvyšující se množství Ms1. Tedy Ms1 

neovlivňuje vazbu RNAP a σ
A
 (Obr. 42B). 
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Obr. 42: Efekt nadprodukce Ms1 v exponenciální fázi. (A) Porovnání růstových křivek kontrolního 

kmene (pJAM2; LK1302), kmene nadprodukujícího Ms1 (rrnB-Ms1; LK1323) a Ms1nb  

(rrnB-Ms1nb; LK1337). Experiment byl proveden 3 krát, graf ukazuje jeden reprezentativní 

experiment. (B) Imunoprecipitace σ
A
 a podj. β RNAP z kmene pJAM2, kmene  nadprodukujícího Ms1 

(rrnB-Ms1) a Ms1nb (rrnB-Ms1nb). Množství σ
A
 a podj. β bylo detekováno western blotem. Nebyl 

zjištěn rozdíl v množství nalezené RNAP navázané na σ
A
 u kmene nadprodukující Ms1 ani Ms1nb. 

Jako negativní kontrola byla použita myší nespecifická protilátka IgG.  

 Nadprodukce σ
A
 ve stacionární fázi 6.1.8

Pokud tedy Ms1 neovlivňuje vazbu mezi RNAP a σ
A
, zajímala nás opačná otázka. Zda σ

A
 je 

schopna ovlivnit množství navázané Ms1 na jádro RNAP in vivo. Nadprodukovali jsme σ
A
 

v buňkách M. smegmatis obsahující plasmid pJAM2-σ
A
 ve stacionární fázi růstu (kmen 

LK1304). Gen mysA je pod inducibilním acetamidasovým promotorem (China and Nagaraja 

2010). Jako negativní kontrolu jsme použili buňky s prázdným plasmidem pJAM2 (LK1302). 

Acetamid jsme přidali při vstupu buněk do stacionární fáze (OD600 přibližně 1,6) kvůli 

indukci σ
A
 a inkubovali buňky 6 hodin. Indukci σ

A
 jsme zkontrolovali pomocí western blotu 

(Obr. 43A). Celkové množství Ms1 se po indukci σ
A
  zvýšilo přibližně 2,5x (Obr. 43B), což je 

pravděpodobně způsobené promotorovou sekvencí podobnou jako pro σ
A
 (viz kapitola 6.1.3). 
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Obr. 43: Nadprodukce σ
A
 snižuje množství navázané Ms1 na RNAP. (A) Buňky M. smegmatis 

obsahující plasmid pJAM2-σ
A
 (LK1304) či prázdný plasmid pJAM2 (LK1302) rostly 6 hodin po 

přidání 0,2% acetamidu (který indukuje expresi z acetamidázového promotoru) a byly sklizeny ve 

stacionární fázi. Množství σ
A
 a podj. β RNAP jsme detekovai western-blotem. Po indukci stouplo 

množství σ
A
 v buňkách pJAM2-σ

A
 oproti buňkám pJAM2 obsahující prázdný vektor. (B) Přibližně 2,5 

krát se zvýšilo množství Ms1 v buňkách po nadprodukci σ
A 

(množství Ms1 bylo detekováno pomocí 

RT-qPCR a normalizováno k 16S RNA). (C) Množství Ms1 navázené na jádro RNAP při 

imunoprecipitaci v buňkách nadprodukující σ
A
 se snížilo přibližně 8krát (množství Ms1 bylo 

normalizováno nejprve k počátečnímu množství a dále vztaženo k množství v kontrolních buňkách 

pJAM2, experiment byl proveden 2krát). 

Dále jsme provedli imunoprecipitaci s protilátkou proti podj. β (jádru RNAP) a měřili jsme 

množství stažené Ms1 v buňkách s pJAM2 nadprodukující σ
A
 a porovnali ho s množstvím  

v buňkách obsahujících pJAM2. V buňkách nadprodukujících σ
A 

jsme zaznamenali přibližně 

8 násobné snížení množství Ms1 navázaných na jádro RNAP (Obr. 43C). Tato redukce může 

být částečně vysvětlena zvýšením celkového množství Ms1 v buňkách pJAM-σ
A
. Přesto takto 

značná redukce ukazuje negativní efekt σ
A
 na vazbu Ms1-RNAP. 

 Efekt Ms1 na transkripci in vitro 6.1.9

Zajímalo nás, zda Ms1 bude vykazovat nějaký efekt při transkripci in vitro. Vyizolovali jsme 

RNAP z kmene M. smegmatis mc
2
 155, který exprimuje RNAP s His-tagem na podj. β´ 

RNAP (His-tag RpoC) (Mukherjee and Chatterji 2008). Mykobakteriální σ
A
 byla zaklonovaná 
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a izolovaná z E. coli (LK1247). Následně jsme provedli transkripci in vitro za přítomnosti a 

nepřítomnosti Ms1, 5S rRNA a 300 nt douhým fragmentem 16S RNA z M. smegmatis. Jako 

promotor jsme použili lineární fragment DNA (z kmene RLG7558 s použitím primerů 30 a 

1038), obsahující promotor Pveg (Krasny and Gourse 2004). Pveg je silný promotor 

B. subtilis, který je efektivně přepisován komplexem mykobakteriální RNAP-σ
A
. Vždy byl 

vytvořen specifický transkript o přibližné délce 145 nt, jehož intenzita byla přímo úměrná 

aktivitě transkripčního aparátu. Na Obr. 44 je vidět, že Ms1 inhibuje transkripci téměř ze 

60 %, zatímco kontrolní RNA inhibuje transkripci méně. Interakce Ms1 s RNAP inhibuje 

transkripci in vitro, téměř o 20 % více než kontrolní RNA. 

 

Obr. 44: Ms1 inhibuje transkripci in vitro. Transkripce in vitro byla provedena s mykobakteriální 

RNAP s rekonstituovanou σ
A
. Zobrazena jsou primární data a jejich vyhodnocení vyneseno do grafu. 

Použitý molární poměr (RNAP + σ
A 

: RNA) byl 1:10. Ms1 inhibuje transkripci až o 20 % více oproti 

5S RNA a 16S rRNA (negativní kontroly).  

Při transkripci in vitro jsme objevili na gelu radioaktivně naznačený band, který se vyskytoval 

pouze pokud v transkripci byla použita Ms1. Tento band byl o několik nukleotidů delší než 

specifický transkript z promotoru Pveg o délce 145 nt a druhý band výrazně delší v horní části 

gelu (Obr. 45). Vzhledem k transkripci s [α-
32

P] UTP, musel být tento nukleotid přiřazen do 

transkriptu. Toto jsme potvrdili transkripcí bez templátu Pveg (Obr. 45B), zatímco stačila 
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pouhá přítomnost Ms1 ke vzniku Ms1 specifických produktů. Přítomnost či nepřítomnost σ
A
 

v reakci neměla na tvorbu těchto specifických transkriptů vliv. 

Pro ověření specifity vzniklého transkriptu jsme použili v transkripci (místo templátu Pveg) 

DNA templát pro přípravu Ms1 (obsahující T7 promotor), 5S rRNA (negativní kontrola) a 

Ms1 RNA (Obr. 45A). V transkripci pouze s Ms1 se znovu objevují dva specifické bandy, což 

naznačuje schopnost holoenzymu RNAP použít Ms1 jako templát pro transkripci, 

pravděpodobně analogicky s 6S RNA (Gildehaus et al. 2007). RNAP se σ
A
 je pravděpodobně 

schopná použít Ms1 DNA jako templát, pravděpodobně díky T7 promotoru, i když 

transkripce téměř neprobíhala. 

 

Obr. 45: Specifické transkripty pro transkripci Ms1. (A) Do transkripce byl přidán DNA templát pro 

přípravu Ms1, 5S rRNA a Ms1 RNA nebo žádný templát (-) v molárním poměru 1:10 (RNAP + σ
A
: 

DNA/RNA). U reakce s Ms1 vznikají specifické transkripty a u Ms1 DNA vzniká malé množství 

transkriptu, pravděpodobně díky T7 promotoru. (B) Transkripce s mykobakteriální RNAP byla 

provedena za ne/přítomnosti σ
A
, Pveg a Ms1 v molárním poměru 1:5. Při nepřítomnosti templátu Pveg 

vznikají 2 delší specifické transkripty. Experiment byl proveden 3 krát se stejným výsledkem. 

Zůstává otázkou, zda při transkripci in vitro dokáže Ms1 bránit σ
A
 ve vazbě na RNAP. Proto 

jsme provedli transkripci in vitro za ne/přítomnosti Ms1 se zvyšujícím se množství σ
A 

(Obr. 

46). Ukázalo se, že při přítomnosti Ms1 je transkripce celkově slabší. Po porovnání relativní 

transkripce jsme sice pozorovali mírný rozdíl při použití 8násobného molárního množství σ
A
, 

nicméně další zvyšující se koncentrace tento efekt nepotvrdila. Ms1 navázaná na RNAP tedy 

nebrání σ
A
 při jejím navázání nebo σ

A
 je schopna Ms1 okamžitě „shodit“ z RNAP.    
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Zajímavé je, že specifické bandy pro Ms1 slábnou se zvyšující se koncentrací σ
A
. 

Pravděpodobně saturující množství σ
A
 podporuje transkripce ze silného promotoru a zároveň 

snižuje četnost použití Ms1 jako templátu.  

Potvrdili jsme in vitro, že Ms1 mírně inhibuje transkripci, ale zároveň nemění afinitu vazby 

σ
A
 na RNAP.  

 

Obr. 46: Vliv σ
A
 na transkripci in vitro za ne/přítomnosti Ms1. Zobrazení primárních dat a 

kvantitativního vyhornocení trankripce in vitro, kdy zvyšující se molární koncentrace σ
A
 za 

ne/přítomnosti Ms1 nevykazuje dostatečně výrazné rozdíly, tudíž Ms1 nebrání ve vazbě σ
A
. 

Experiment byl proveden 3krát se stejným výsledkem.  

 Rozdíl mezi 6S RNA a Ms1 6.1.10

Proč tedy mykobakteriální sRNA Ms1 interaguje s jádrem RNAP, zatímco 6S RNA (přítomná 

u většiny bakteriálních druhů) se váže na holoenzym RNAP? Je pravděpodobné, že 

v mykobakteriální buňce se liší množství holoenzymu RNAP ve stacionární fázi. V pozdní 

stacionární fázi (po 12 hodinách) jsme pozorovali snížené množství σ
A
 v M. smegmatis  

(v porovnání v podj. β RNAP, Obr. 47A). Zatímco v E. coli se ani po 16 hodinách po vstupu 

do stacionární fáze množství σ
70

 nezměnilo oproti podj. β RNAP. Překvapivě snížené 

množství σ
A
 v M. smegmatis jsme nezaznamenali v rané stacionární fázi. M. smegmatis se 

tedy výrazně liší při adaptaci na stacionární fázi oproti E. coli díky kompozici transkripčního 

systému (schematicky vyobrazeno na Obr. 47BC). 
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Obr. 47: Model vazby sRNA na bakteriální RNAP. (A) Množství σ
A
 v M. smegmatis se snížilo oproti 

podj. β  RNAP v pozdní stacionární fázi. U E. coli zůstává i v pozdní stacionární fázi množství σ
70

 

vůči podj. β  RNAP stálé. Experiment byl 3krát zopakován se stejným výsledkem. (B) 6S sRNA (např. 

v E. coli, B. subtilis) se váže na RNAP obsahující hlavní σ faktor. (C) Ms1 (mykobakteriální) se váže 

na jádro RNAP bez hlavního σ faktoru a σ
A
 oslabuje tuto interakci. 
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7 DISKUSE 

Výsledky shrnuté v této disertační práci popisují důležitost regulace RNAP pomocí [iNTP]. 

Podjednotka δ se ukázala jako první identifikovaný protein u G+ bakterií, který ovlivňuje 

citlivost RNAP vůči [iNTP]. Tímto mechanismem reaguje na koncentraci GTP v buňce, což 

je ukazatel a hlavní aktér při odpovědi genové exprese na stres (Kriel et al. 2012). Tyto 

poznatky také dokazují, že pro buňku je naprosto zásadní okamžitě zareagovat na změny 

v prostředí. Zejména v konkurenčním prostředí, kde jednotlivé druhy svádí neustálý boj o 

dostatečný přísun živin či v situaci, kdy patogeny bojují s hostujícím organismem. To 

dokazuje i snížení patogenicity kmenů bez podjednotky δ, které bylo pozorováno u 

Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae (Seepersaud et al. 2006, Watson et al. 

1998, Weiss et al. 2014). Přestože podjednotka δ není esenciální pro buňku, jeví se jako 

nepostradatelná část přesně fungujícího transkripčního aparátu. 

Vliv podjednotky δ na iniciaci transkripce 

Molekulární mechanismus působení podjednotky δ v buňce je založen na faktu, že δ snižuje 

stabilitu RPO (otevřeného komplexu RNAP). Tedy relativně nestabilní RPO potřebuje vyšší 

koncentraci iNTP, aby RNAP byla schopna začít transkripci. Za situace, kdy je pro RNAP 

[iNTP] limitujícím faktorem pro iniciaci transkripce na některých promotorech, δ je schopna 

tuto potřebu změnit. Jak jsme potvrdili in vitro (Obr. 23) i in vivo (Obr. 30). Naopak 

nepřítomnost δ snižuje schopnost promotorové odpovědi na změny koncentrace iNTP. Mnoho 

promotorů (i kromě rRNA promotorů) v B. subtilis jsou [iNTP]-senzitivní (Krasny et al. 2008, 

Tojo et al. 2010). Změny ve schopnosti okamžitě zareagovat na změnu 

intracelulární koncentrace iNTP mají kumulativní a nepříznivý efekt při soutěži buněk o 

přežití.    

Bylo dokázáno (Prajapati et al. 2016), že za přítomnosti δ je čas potřebný k iniciaci 

transkripce výrazně nižší (v rámci sekund), než při její nepřítomnosti (v rámci minut). Podle 

těchto výsledků δ usnadňuje sestavení RPO a aktivaci transkripce na promotoru z určitých 

promotorů (např. rrnBP1, stejně tak použitý v našich výsledcích), čímž podporuje recyklaci 

RNAP. Zároveň Pajapati et al. 2016 nesouhlasí s naším pozorováním, že δ ovlivňuje stabilitu 

RPO pomocí iNTP, neboť pozorovali vliv nejen iNTP (GTP v případě promotoru rrnBP1) na 
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vzrůstající množství transkriptu, ale i ATP. Navíc se snaží vysvětlit potřebnost δ při souboji 

buněk o přežití jejím vlivem na regulaci transkripce esenciálních genů za stresových 

podmínek tím, že δ je schopná způsobit nad produkci i pod produkci určitých genů (Weiss et 

al. 2014, Xue et al. 2012, Xue et al. 2011, Xue et al. 2010). Zmíněná publikace neoznačila δ 

jako podjednotku RNAP, nýbrž spíš jako transkripční regulátor (Prajapati et al. 2016). 

Výsledky Pajapati et al. 2016 jsou výrazně odlehlé od výsledků a hypotéz, které byly do této 

doby publikovány (de Saro et al. 1995, Juang and Helmann 1994a).     

Již dříve bylo publikováno, že δ zvyšuje promotorovou selektivitu a snižuje schopnost RNAP 

navázat se na nespecifickou DNA (Achberger and Whiteley 1981). Analýza transkriptomu 

S. aureus ukázala, že δ není zodpovědná pouze za nadprodukci, ale i sníženou produkci 

určitých genů kódující faktory virulence (Weiss et al. 2014). Zároveň analýza transkriptomu 

zubního patogenu Streptococcus mutans ukázala, že kmen bez δ produkuje velké množství 

jinak neexprimovaných RNA (Xue et al. 2010). Na základě experimentů in vitro (Chen Y. F. 

and Helmann 1997, Juang and Helmann 1994a) můžeme odvodit, že δ pomáhá recyklaci 

RNAP in vivo a může ovlivnit RNAP s alternativním faktorem σ. Přestože δ ovlivňuje 

v buňce mnoho procesů a RNAP bez její přítomnosti nepracuje optimálně, její nepřítomnost 

se skutečně projeví až při boji jednotlivých bakterií o přežití. V této situaci se její 

nepřítomnost projeví pro buňku jako fatální.  

Alternativní faktory nenahrazující δ u B. subtilis 

Jsou schopny jiné faktory v buňce nahradit δ u B. subtilis? V G- bakterii E. coli byl objeven 

protein DksA, který ovlivňuje aktivitu rRNA promotorů [iNTP]. DksA pomáhá zareagovat 

RNAP na změny v koncentraci intracelulárního iNTP tím, že zvyšuje citlivost RNAP 

k potřebě určité [iNTP] na rRNA promotorech pro iniciaci transkripce (Obr. 8). Tímto 

mechanismem DksA destabilizuje RPo (Paul B. J. et al. 2004a), čímž připomíná efekt δ na 

RNAP u B. subtilis (Obr. 23). Efekt DksA na rRNA promotory in vivo je výraznější než efekt 

δ, neboť nepřítomnost DksA vyvolá neschopnost buňky reagovat (změnou promotorové 

aktivity) při hladovění na aminokyseliny (Paul B. J. et al. 2004a).  

Je možné, že u B. subtilis zajišťuje tuto funkci in vivo další faktor, čímž spolupracuje s δ či 

nahrazuje roli δ. Podle našich výsledků, strukturní homolog proteinu DksA GreA, který je 
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jediný Gre faktor u B. subtilis, neprokázal vliv na regulaci RNAP pomocí [iNTP] in vitro 

(Obr. 25, Obr. 26). Ačkoliv již dříve byl prokázán vliv GreB u E. coli na regulaci RNAP 

pomocí [iNTP] na určitých rRNA promotorech (Rutherford et al. 2007). Druhým kandidátem 

byl protein YdeB, který je sekvenčním homologem proteinu CarD z 35 %. Ačkoliv CarD je 

nepostradatelným proteinem M. tuberculosis vázajícím se na RNAP (Srivastava et al. 2013, 

Stallings et al. 2009), u YdeB jsme nenašli interakci s RNAP u B. subtilis in vivo (Obr. 27). 

Protein CarD je schopen funkčně nahradit DksA v E. coli v kmeni bez DksA (Stallings et al. 

2009). Ukázalo se, že ani YdeB není schopen nahradit δ při reakci na [iNTP] v buňce (Obr. 

29), což by mohlo být dáno jeho nízkou homologií.  

Regulace promotorové aktivity [iNTP] bylo objeveno i v eukaryotních organismech (Kuehner 

and Brow 2008). Právě na základě podobnosti by v budoucnu mohlo být navázáno hledáním 

dalších faktorů regulujících genovou expresi právě okamžitou regulací promotorové aktivity 

podle [iNTP].  

Ačkoliv podjednotka δ je v buňce postradatelná, její přítomnost či nepřítomnost rozhoduje o 

výhře v souboji jednotlivých buněk mimo laboratorní prostředí. Její efekt okamžité reakce je 

tedy naprosto zásadní a zatím nebyl objeven mechanismus, jakým by byl nahrazen.   

Proteinový vazebný partner Ms1 

V této práci jsem podrobně popsala a shrnula dosavadní výsledky o malé RNA Ms1, která je 

silně exprimovaná ve stacionární fázi u M. smegmatis. Zjistili jsme, že Ms1 se váže na jádro 

RNAP bez faktoru σ. Do této doby byla jediná pozorovaná a popsaná vazba 6S RNA s RNAP 

za přítomnosti faktoru σ. Proto, komplex Ms1-RNAP reprezentuje nový typ interakce mezi 

sRNA a RNAP. Navíc jsme nenašli žádnou jinou sRNA interagující s jádrem ani 

holoenzymem RNAP, což ukazuje na fakt, že M. smegmatis pravděpodobně žádnou 6S RNA 

neobsahuje. Pokud by přesto M. smegmatis 6S RNA obsahovala, musela by být exprimována 

v tak nízkém množství, že jsme ji nezachytili díky detekčnímu limitu. Zatím veškeré výsledky 

ukazují rozdíl mezi mykobakteriemi a ostatními bakteriálními druhy právě v unikátnosti 

vazby RNAP s Ms1 či 6S RNA. 

Byly nalezeny dva proteiny potenciálně interagující s Ms1 (Obr. 37B). Jedním je transkripční 

terminátor Rho, který se váže na volnou RNAP stejně tak jako na komplex RNAP/DNA 



 

 

90 

 

(Epshtein et al. 2010). Což naznačuje, že protein Rho by mohl být schopen se navázat na 

komplex RNAP-Ms1. Jistě by bylo velmi přínosné tuto hypotézu v budoucnu prozkoumat. 

Druhým nalezeným proteinem byla polynukleotid nucleotidyl transferáza (neboli 

polynukleotid fosforyláza, PNPase). Tento enzym u M. smegmatis syntetizuje (stejně jako 

RNAP) i degraduje (funkce RNasy) RNA na jejím 3´ konci (Unciuleac and Shuman 2013). 

U S. coelicolor, patřící do skupiny aktinobakterií stejně jako M. smegmatis, PNPase ovlivňuje 

zpracování strukturovaných RNA (Jones and Mackie 2013). Jak bylo následně ukázáno v naší 

laboratoři (Sikova et al. 2018), PNPase ovlivňuje stabilitu Ms1 tím, že ji degraduje. Tato 

degradace záleží na sekundární struktuře RNA (důležité jsou 5´a 3´ konce RNA, zatímco 

centrální bublina nemá na degradaci vliv). Šiková et al. 2018 dále zjistila, že poločas rozpadu 

Ms1 v exponenciální fázi je přibližně 7,5 minuty, zatímco ve stacionární fázi přibližně 8 

hodin in vivo, což jistě přispívá k akumulaci Ms1 ve stacionární fázi. Zároveň bylo ukázáno, 

že exprese PNPase je až 3,5 krát vyšší v exponenciální fázi oproti stacionární, což koreluje 

s výrazně sníženou stabilitou Ms1 v exponenciální fázi (Sikova et al. 2018). Nicméně je 

pravděpodobné, že v buňce se na zpracování Ms1 podílí i další RNasa či RNA helikáza 

ovlivňující sekundární strukturu a stabilitu Ms1.   

Struktura Ms1 

Díky porovnání dostupných homologních struktur jsme bioinformaticky předpověděli 

sekundární strukturu Ms1. Jednovláknová centrální bublina Ms1 napodobuje strukturu 

otevřeného promotoru. Z tohoto úhlu pohledu se Ms1 svou strukturou podobá 6S RNA 

(Barrick et al. 2005, Panek et al. 2011, Trotochaud and Wassarman 2005). Dokázali jsme, že 

centrální bublina Ms1 je klíčová při vazbě jádra RNAP (Obr. 37B, Obr. 41). Navíc bylo 

publikováno, že jádro RNAP váže arteficiální DNA templáty obsahující jednovláknovou 

bublinu (otevřenou DNA) bez pomoci faktoru σ (Fredrick and Helmann 1997, Komissarova et 

al. 2003). Faktor σ zde není potřebný, neboť DNA je již otevřená. Strukturní odlišnosti Ms1 a 

6S RNA budou určitě v budoucnu intenzivně studovány. 

Exprese Ms1 

Množství Ms1 se v buňce zvýší ve stacionární fázi přibližně 130x oproti exponenciální fázi. 

Přestože se promotorová sekvence Ms1 podobá σ
A
-dependentnímu promotoru, zatím stále 
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nevíme, jaký faktor σ je zodpovědný za expresi Ms1. Pozorovali jsme zvýšené množství Ms1 

po nadprodukci σ
A
 ve stacionární fázi (Obr. 43B). Přesto jsme naším výzkumem zatím 

neprokázali, že promotor Ms1 je σ
A
-dependentní. Zároveň v tomto případě zatím nemůžeme 

vyloučit akumulaci Ms1 po nadprodukci σ
A
 ve stacionární fázi jako vedlejší efekt nějakého 

transkripčního regulátoru. Např. represor LexA byl prokázán jako vázající se na MTS2823 

(homolog Ms1 u M. tuberculosis) místo v genomu (Smollett et al. 2012). Pravděpodobně i 

další proteiny mohou interagovat s genem pro Ms1 nebo se mohou podílet na regulaci její 

genové exprese.  

Následně Šiková et al. 2018 ukázala, že Ms1 je transkribována z jednoho promotoru, zatímco 

u 6S RNA v E. coli byly určeny dva promotory, P1 a P2, rozeznávány σ
A
 (Kim K. S. and Lee 

2004). Aktivita promotoru PMs1 je stimulována regionem až 500 bp proti směru transkripce od 

transkripčního počátku, což naznačuje pravděpodobnou vazbu nějakého transkripčního 

faktoru (Sikova et al. 2018),čímž dříve předpovězenou hypotézu podpořili. 

Množství Ms1 v buňce 

Na základě použití dvou nezávislých metod jsme spočítali, že každá buňka ve stacionární fázi 

obsahuje několik stovek (400 až 600) molekul Ms1. Přibližně 40 % Ms1 je navázáno ve 

stacionární fázi na RNAP. To odpovídá přibližně 200 molekulám Ms1 vázajícím přibližně 

200 molekul jádra RNAP. Jako kontrolu jsme přepočítali množství ribozomů (na základě 5S 

rRNA) na buňku, což vyšlo asi 2800 na buňku ve stacionární fázi. Oproti E. coli, jsou námi 

získaná data nízká (Liveris et al. 1991, Nilsson et al. 1996, Vendeville et al. 2011), což je 

pravděpodobně způsobeno tím, že u M. smegmatis jsou pouze dva rRNA operony (Bercovier 

et al. 1989, Bercovier et al. 1986) a její růstová rychlost je výrazně nižší (Cox and Garcia 

2013). Množství molekul RNAP na buňku bylo určeno jako 1400 až 1500 v pomalu rostoucí 

E. coli nebo B. subtilis. Čím pomaleji rostly, tím méně molekul RNAP bylo přítomno 

(Ishihama et al. 2008, Maass et al. 2011, Muntel et al. 2014). U E. coli, hlavní frakce molekul 

RNAP se váže na DNA a pouze asi 17 % molekul je nenavázaných (Shepherd et al. 2001), 

což odpovídá přibližně 250 molekulám. Pokud by byla stejná čísla aplikována na 

M. smegmatis, znamenalo by to, že téměř veškerá netranskribující RNAP v buňce je ve formě 

jádra RNAP navázána na Ms1.   
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Spojitost mezi Ms1, jádrem RNAP a σ
A
 

Byli jsme schopni exprimovat Ms1 v exponenciální fázi ve srovnatelném množství, jako je 

Ms1 v buňkách stacionární fáze (Obr. 32A a Obr. 41A, porovnáno k množství 5S rRNA). Je 

zajímavé, že Ms1 exprimovaná v exponenciální fázi interaguje s RNAP ve srovnatelném 

množství jako endogenní Ms1 ve stacionární fázi (srovnáno procentuální množství Obr. 40A 

a Obr. 41B). Což naznačuje, že přibližně 200 molekul Ms1 váže RNAP v každé buňce i při 

nadprodukci Ms1. Je možné, že v experimentálních podmínkách (kde M. smegmatis roste 

v bohatém médiu) buňky obsahují dostatek nenavázané RNAP a proto nejsou ovlivněny 

zvýšeným množstvím Ms1. Druhou možností je rozdíl v množství nenavázaných RNAP 

v buňce v těchto dvou organismech. 

Buňky jsou schopny velmi dobře reagovat na nadprodukci Ms1, neboť nadprodukce Ms1 

neovlivnila růst buněk (Obr. 42A). Na rozdíl od situace v M. tuberculosis, kde nadprodukce 

homologa Ms1 vyústila v mírné snížení růstu (Arnvig et al. 2011). Je zajímavé, že morfologie 

kmene ΔMs1 oproti wt zůstává nezměněná jak v exponenciální, tak ve stacionární fázi 

(Sikova et al. 2018).  

Nadprodukce Ms1 v exponenciální fázi neovlivnila množství navázané σ
A
 na RNAP. Na 

druhou stranu nadprodukce σ
A
 ve stacionární fázi snížila množství navázané Ms1 na RNAP. 

Což naznačuje, že Ms1 není schopna odstranit σ
A
 z RNAP, ale σ

A
 může zabránit Ms1 se 

navázat na RNAP nebo je schopna Ms1 odstranit z jádra RNAP. K této hypotéze nás vedou 

výsledky i z transkripce in vitro (Obr. 46). Ms1 je schopná inhibovat transkripci in vitro 

přibližně ze 60 % (Obr. 44), zatímco 6S RNA je schopna z určitých promotorů inhibovat 

transkripci in vitro téměř absolutně (Trotochaud and Wassarman 2005). Je samozřejmé, že 

míra inhibice závisí na použitém promotoru. V našem případě jsme použili silný  

σ
A
-dependentní promotor Pveg (původně odvozený z B. subtilis) (Whipple and Sonenshein 

1992), který je silně přepisován i mykobakteriální RNAP. Je možné, že promotor reagující na 

limitující podmínky, by mohl být více inhibován Ms1. Nicméně se mi nepodařilo tuto 

hypotézu otestovat transkripcí in vitro. 

 Je možné, že v klidovém stádiu buňky (či ve stacionární fázi), kdy se sníží množství σ
A
, Ms1 

chrání jádro RNAP před degradací a pomáhá tak buňce dlouhodobě přežít nepříznivé 
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podmínky (Gengenbacher and Kaufmann 2012). Následně po vstupu do příznivých podmínek 

je Ms1 uvolněna z jádra RNAP a buňka může okamžitě začít transkripci. Bylo zjištěno, že 

Ms1 reguluje expresi genů (rpoB a rpoC) pro RNAP. Nepřítomnost Ms1 snižuje množství 

RNAP ve stacionární fázi (až o 30 %). Ms1 pomáhá při přechodu ze stacionární fáze do 

exponenciální, neboť RNAP je připravena k okamžité transkripci. Ačkoliv kmen bez Ms1 

(ΔMs1) je životaschopný, obsahoval pouze přibližně 70 % RNAP oproti wt. Tento kmen 

(ΔMs1) je zpomalen a i po 15 minutách po přesazení do čerstvého média byl naměřen rozdíl 

v množství RNAP v buňce (Sikova et al. 2018). Intracelulární množství RNAP všeobecně 

pozitivně koreluje s okamžitou schopností růstu buňky (Klumpp and Hwa 2008). Je také 

možné, že Ms1 ovlivňuje transkripci pomocích alternativních faktorů σ, což by vysvětlovalo 

velké množství faktorů σ u M. smegmatis oproti E. coli.  

Rozdíl mezi mykobakteriemi a ostatními bakteriálními druhy ve vazbě RNAP s sRNA 

Po detailním prostudování všech PAGE gelů jsme nenašli žádnou RNA vázající se na σ
A
 nebo 

holoenzym RNAP. Zároveň ani při ultracentrifugaci glycerolového gradientu buněk ve 

stacionární fázi se neobjevila žádná RNA asociovaná s holoenzymem RNAP (Obr. 36A, 

frakce 7 a 8). Což potvrzuje, že na rozdíl od E. coli a dalších bakteriálních druhů, 

M. smegmatis nemá žádnou 6S RNA vázající holoenzym RNAP. Navíc, žádná hojná RNA 

obdobné délky jako 6S RNA nebyla nalezena ani ve stacionární ani v exponenciální fázi (u 

některých druhů je 6S exprimovaná i v exponenciální fázi) (Steuten et al. 2014b, Watanabe et 

al. 1997). 

Našli jsme hojně 2 exprimované RNA u M. smegmatis. Jedná se o méně než 100 nt dlouhou 

RNA hojně exprimovanou ve stacionární fázi a přibližně 130 nt dlouhou RNA exprimovanou 

v exponenciální fázi (Obr. 32A). Nepředpokládáme, že by to byly 6S RNA, neboť jsou 

relativně krátké. Pokud M. smegmatis obsahuje nějakou 6S RNA, musela by být ve výrazně 

menším množství obsažena v buňkách nebo by byla exprimována pouze při specifických 

podmínkách. Zajímavé je, že v Corynebacterium glutamicum (patřící do aktinobakterií stejně 

jako M. smegmatis) také nebyla 6S RNA objevena (Mentz et al. 2013). V čem se tedy liší 

mykobakterie od ostatních bakterií jako jsou E. coli a B. subtilis? Nejpříhodnějším 

vysvětlením je, že mykobakterie nepotřebují 6S RNA k navázání holoenzymu RNAP, neboť 

buňky M. smegmatis ve stacionární fázi obsahují relativně malé množství holoenzymu RNAP 
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a malé množství σ
A
 (Obr. 47A) (Gomez et al. 1998). Mykobakterie obsahují speciální protein 

RbpA, který stabilizuje vazbu RNAP se σ
A
 (Hu et al. 2012). Protein RbpA je u 

M. tuberculosis esenciální a byl nalezen pouze u mykobakterií a příbuzným druhům 

(Bortoluzzi et al. 2013, Paget et al. 2001, Tabib-Salazar et al. 2013). Což naznačuje rozdíl 

v tvorbě holoenzymu RNAP. 

Hlavní rozdíl mezi 6S RNA a Ms1 je zejména v interakci s RNAP. Díky těmto poznatkům 

můžeme říci, že regulace transkripce v průběhu stacionární fáze růstu může být změněna u 

jednotlivých bakteriálních druhů a mohou se tak transkripční aparáty jednotlivých 

bakteriálních druhů odlišovat. 
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8 SOUHRN 

Porozumění regulace genové exprese je jednou ze současných výzev buněčné biologie. Tato 

práce je zaměřena na studium transkripce a její hlavní enzym RNA polymerázu (RNAP). 

Zvláštní důraz je kladen na studium vlivu proteinů δ, YdeB a GreA na RNAP u B. subtilis 

v průběhu iniciace transkripce. Dále byla charakterizována nově objevená malá RNA u 

M. smegmatis – Ms1. 

Hlavním úkolem bylo zjistit, zda podjednotka δ ovlivňuje citlivost RNAP ke koncentraci 

iNTP a tím umožňuje buňce rychle reagovat na změnu vnějších podmínek. Provedli jsme 

transkripci in vitro o několika cyklech s δ a bez δ na [iNTP]-senzitivních a  

[iNTP]-nesenzitivních promotorech. Ukázalo se, že δ ovlivňuje citlivost RNAP k [iNTP] in 

vitro na [iNTP]-senzitivních promotorech, nikoliv však na [iNTP]-nesenzitivních 

promotorech. Tímto způsobem je podjednotka δ zodpovědná za rychlou a okamžitou reakci 

při nedostatku živin (projevující se sníženou koncentrací iNTP). Následně jsme tento efekt 

potvrdili i in vivo, kdy kmen bez δ nebyl schopen tak rychle reagovat jako divoký kmen na 

nedostatek živin snížením aktivity [iNTP]-senzitivních promotorů, zatímco aktivitu  

[iNTP]-nesenzitivních promotorů přítomnost či nepřítomnost δ neovlivnila.      

Dalšími kandidáty na proteiny ovlivňující citlivost RNAP vůči [iNTP] u B. subtilis byly 

proteiny GreA a YdeB. U proteinu GreA byla nejprve ověřena jeho aktivita (schopnost štěpit 

3´ konec transkriptu a tím znovu obnovit aktivitu zaseklého transkripčního komplexu). Při 

zkoumání vlivu GreA na transkripci in vitro jsme zjistili, že nemá vliv na citlivost RNAP k 

[iNTP] na [iNTP]-senzitivním promotoru rrnBP1 ani za přítomnosti ani za nepřítomnosti 

podjednotky δ. Dále jsme studovali interakci proteinu YdeB s RNAP a zjistili jsme, že YdeB 

se neváže na RNAP v B. subtilis. Zároveň YdeB neprokázal žádný prokazatelný efekt na 

transkripci in vitro, ani neovlivňuje citlivost RNAP k [iNTP] na [iNTP]-senzitivním 

promotoru rrnBP1. 

Ukázali jsme, že podjednotka δ je zásadní při soutěži o přežití. Ačkoliv divoký kmen i kmen 

bez δ jsou stejně životaschopné při samostatném růstu. Pokud spolu soutěží o přežití, kmen 

bez δ je postupně vytlačen a není schopen konkurovat divokému kmeni B. subtilis. 
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Podjednotka δ je tedy rozhodujícím faktorem, který určí vítěze při boji o přežití nejen  

v laboratorních podmínkách. 

Nově objevená malá RNA Ms1 byla nalezena jako silně exprimovaná RNA ve stacionární 

fázi u M. smegmatis, stejně tak jako je silně exprimovaná v této fázi 6S RNA u jiných 

bakterií. U M. smegmatis žádná 6S RNA nebyla nalezena a touto prací jsem se snažila 

objasnit proč. 

V rámci charakterizace nové sRNA, jsme určili transkripční počátek Ms1 a porovnali ho 

s sRNA u příbuzných organismů.  

Ultracentrifugací buněčného lyzátu E. coli a M. smegmatis v glycerolovém gradientu jsme 

nalezli Ms1 ve stejných frakcích jako RNAP, nikoliv však σ
A
, na rozdíl od 6S RNA, která 

byla nalezena ve stejných francích jako RNAP a σ
70

. Pro ověření jsme použili Ms1 

připravenou transkripcí in vitro a studovali jsme, jaké proteiny z buněčného lyzátu 

exponenciální a stacionární fáze M. smegmatis se na ni naváží. Opět byla navázána RNAP bez 

σ
A 

(jádro RNAP). Opačným přístupem, tedy zkoumáním jaké RNA se budou vázat na jádro 

RNAP jsme dokázali, že vazba Ms1 na jádro RNAP je vysoce specifická. Zároveň jsme 

neobjevili žádnou další navázanou RNA na jádro RNAP, ani žádnou Ms1 navázanou na 

holoenzym RNAP. Takto jsme objevili nový typ interakce jádra RNAP s sRNA. 

Připravili jsme Ms1 a mutantní Ms1 bez středové bubliny in vitro a zjistili jsme, že tato 

centrální bublina je zásadní při vazbě RNAP. Tento efekt jsme pozorovali i in vivo.    

Vytvořili jsme kmen M. smegmatis, který je schopen nadprodukovat Ms1 v exponenciální fázi 

růstu a zkoumali jsme efekt Ms1 na vazbu σ
A
 s RNAP. Množství navázané σ

A
 na RNAP bylo 

velmi podobné i přes zvyšující se množství Ms1 v buňce, což ukazuje, že Ms1 neovlivňuje 

vazbu RNAP na σ
A
. Navíc nadprodukce Ms1 neovlivnila růst zmíněného kmene oproti 

divokému kmeni.  

Při nadprodukci σ
A
 ve stacionární fázi růstu jsme pozorovali 2,5 násobné zvýšení exprese 

Ms1 v příslušných buňkách a zároveň přibližně 8-násobné snížení navázání Ms1 na jádro 

RNAP. Tato redukce poukazuje na negativní efekt σ
A
 na vazbu Ms1-RNAP.  
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Zkoumali jsme efekt Ms1 na transkripci in vitro za použití silného promotoru Pveg  

(z B. subtilis) a RNAP/σ
A
 z M. smegmatis. Ms1 mírně inhibovala transkripci oproti 

kontrolním RNA. Při experimentu za zvyšujícího se množství σ
A 

za ne/přítomnosti Ms1 jsme 

nepozorovali žádný výraznější efekt, tudíž Ms1 nemění afinitu vazby σ
A
 na RNAP in vitro.  

Zjistili jsme, že mykobakteriální sRNA Ms1 interaguje s jádrem RNAP, zatímco 6S RNA se 

váže na holoenzym RNAP (RNAP + σ
A
). Pravděpodobně se tyto bakterie liší v množství 

holoenzymu RNAP ve stacionární fázi, neboť u M. smegmatis jsme pozorovali snížené 

množství σ
A
 oproti E. coli. Ms1 tedy nejspíš chrání jádro RNAP, aby byla buňka připravena 

k okamžité reakci na změnu vnějších podmínek.  

Tato práce přispěla k lepšímu pochopení regulace transkripčního aparátu buňky. Zejména pak 

podjednotky δ RNAP, proteinů YdeB a GreA u B. subtilis a charakterizaci vazby Ms1 na 

RNAP u M. smegmatis.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AK aminokyselina 

ATP adenosin-5´-trifosfát 

bp páry bazí (base pairs) 

CFU množství vytvořených kolonií 

CTD C-koncová doména 

Da jednotka molekulové hmotnosti 

E jádro RNAP 

Eσ jádro RNAP s navázanou podjednotkou σ; RNAP holoenzym 

GTP guanosin-5´-trifosfát 

iNTP iniciační nukleosid trifosfát 

ncRNA nekódující RNA 

NTD N-koncová doména 

nt nukleotid 

OD optická denzita 

PAGE polyakrylamidová gelová elektroforéza 

(p)ppGpp guanosin-5´-(tri)difosfát-3´-difosfát 

RE restrikční enzym 

RNAP DNA dependentní RNA polymeráza 

RPC uzavřený komplex RNAP s promotorovou DNA 

RPe elongační komplex RNAP 

RPO otevřený komplex RNAP s promotorovou DNA 

sRNA malá RNA 

wt divoký typ (kmen) 

[iNTP] koncentrace iNTP 
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