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Abstrakt 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Bc. Iva Šenitková 

Školitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 

Školitel - konzultant: RNDr. Petra Špidlová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Komplementace dsbA mutantního kmene 

Francisella tularensis a analýza potenciálních vazebných partnerů proteinu DsbA 

 

 Konzervovaný hypotetický lipoprotein FTT1103 je virulenčním faktorem 

gramnegativní intracelulární bakterie F. tularensis. Tento protein je homologní 

k proteinům disulfid oxidoreduktázové rodiny DsbA. Proteiny této rodiny katalyzují 

tvorbu disulfidických vazeb, které jsou nezbytné pro utvoření správné konformace 

proteinů, pro jejich aktivitu a stabilitu. Cílem práce byla identifikace vazebných partnerů 

lipoproteinu FTT1103 běžně nazývaného DsbA, jejichž znalost by nám mohla pomoci 

v hlubším pochopení role lipoproteinu DsbA ve virulenci F. tularensis. 

 Pomocí metod molekulární biologie jsme vytvořili fúzní gen ftt1103 se sekvencí 

kódující FLAG® kotvu a klonovali ho do plazmidového vektoru replikujícího se ve 

F. tularensis. Plazmidový vektor jsme elektroporací vnesli do in frame delečního 

mutanta F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103, čímž došlo k jeho 

komplementaci in trans. Protein DsbA obsahující FLAG® epitop jsme spolu s jeho 

potenciálními vazebnými partnery izolovali z komplementovaného kmene metodou 

imunoprecipitace za využití ANTI-FLAG® M2 afinitního gelu. Získané proteiny byly 

štěpeny pomocí enzymu trypsinu na peptidy, které byly analyzovány tandemovou 

hmotovou spektrometrií. Naměřená data byla vyhodnocována proti databázi 

F. tularensis subsp. holarctica LVS.  
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Abstract 

 

Charles University in Prague 
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Supervisor - consultant: RNDr. Petra Špidlová, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Complementation of Francisella tularensis dsbA mutant strain 

and analysis of potential binding partners of DsbA protein 

 

 Conserved hypothetical lipoprotein FTT1103 is a virulence factor of gram-

negative intracellular bacterium F. tularensis. This protein shares homology with 

proteins of disulfide oxidoreductase DsbA family. These proteins catalyse formation of 

disulfide bonds, which are essential for forming proteins conformation, for activity and 

stability of proteins. The aim of this study was to identify binding partners of lipoprotein 

FTT1103, commonly known as DsbA. The knowledge of these partners could help us 

in understanding a role of lipoprotein DsbA in virulence F. tularensis. 

We prepared fused ftt1103 gene with sequence coding FLAG® tag and cloned 

this fused gene into plasmid vector which can be replicated in F. tularensis. We used 

electroporation for introducing plasmid vector into the in frame deletion mutant 

F. tularensis subsp. holarctica strain FSC200/∆1103 thereby we complemented this 

deletion mutant in trans. Imunoprecipitation by ANTI-FLAG® M2 Affinity Gel was 

performed to isolate protein DsbA with FLAG® tag and its binding partners from the 

complemented strain. The obtained proteins were cleaved on peptides by trypsin. The 

peptides were analysed by tandem mass spectrometry. The acquired data were scored 

against F. tularensis subsp. holarctica LVS database. 
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1 Úvod 
 

Gramnegativní fakultativně intracelulární bakterie Francisella tularensis 

(F. tularensis) je jedním z nejvíce infekčních organizmů, které známe. Zájem o 

podrobnější studium této bakterie vzrostl v posledních několika letech kvůli možnosti 

užití bakterie při bioteroristickém útoku. Z důvodů extrémní virulence, nízké infekční 

dávky, snadného rozšíření formou aerosolu a schopnosti způsobit vážné onemocnění 

až smrt, byla F. tularensis subsp. tularensis klasifikována The U.S. Centers for Disease 

Control and Prevention jako biologické agens typu A vojensky a teroristicky zneužitelné 

(Dennis et al. 2001, Ellis et al. 2002, Richard a Grimmes 2008). 

Naše vědomosti týkající se molekulárních mechanizmů infekce F. tularensis a 

klíčových faktorů virulence zůstávají z velké části neúplné. Nedostatek těchto informací 

znemožňuje vyvinout účinnější léky pro léčbu tularémie stejně jako účinnou a 

bezpečnou vakcínu. 

Tato práce je zaměřena na studium konzervovaného hypotetického 

lipoproteinu nesoucího ve F. tularensis subsp. tularensis označení FTT1103 a na 

identifikaci jeho vazebných partnerů. Lipoprotein FTT1103, který bývá pro svoji 

homologii k proteinům disulfid oxidoreduktázové rodiny nazýván DsbA, byl 

identifikován jako virulenční faktor F. tularensis. Ale stále není jasný přesný způsob, 

jakým se zapojuje do mechanizmů virulence bakterie. K pochopení jeho role by nám 

mohla pomoci identifikace jeho vazebných partnerů. 
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2 Literární přehled 
 

2.1 Francisella tularensis 
 

2.1.1 Taxonomie 
 

Propuknutí onemocnění podobné moru u malých hlodavců v Tulare v Kalifornii 

v roce 1911 vedlo McCoyena a Chapina k objevení nového patogenu, který nazvali 

podle místa nálezu Bacterium tularense. Postupně byl tento mikroorganizmus 

označován rovněž jako Pasteurella tularensis nebo v anglické literatuře jako Brucella 

tularensis, a to kvůli zkříženým sérologickým reakcím s antigeny rody Brucella. Na 

počest Edwarda Francise, který se zasloužil o izolaci agens z krve pacientů, byl tento 

malý, nepohyblivý, gram-negativní kokobacil o několik let později pojmenován 

Francisella tularensis. Bakterie druhu F. tularensis je původcem tularémie, známé pod 

názvem zaječí nemoc. Jedná se o infekci s přírodní ohniskovostí, která může být 

přenášena ze zvířat na člověka. Pro svoji vysokou virulenci, nízkou infekční dávku při 

přenosu aerosolem a schopnost způsobit závažné klinické příznaky končící při 

neléčení až smrtí, je F. tularensis řazena mezi potenciální biologické zbraně 

(McLendon et al. 2006). 

Taxonomické zařazení F. tularensis je složité a v minulosti se často měnilo. 

Podle aktuální dohody jsou F. tularensis a F. philomiragia jedinými členy rodu 

Francisella v čeledi Francisellaceae, která patří do γ-podtřídy proteobakterií. 

Organizmus nejvíce příbuzný rodu Francisella je Wolbachia persica, parazit členovců a 

červů (Forsman et al. 1994) a vzdáleně příbuzný je i lidský patogen Coxiella burneti a 

zástupci rodu Legionella. Tato představa je podpořena fylogenetickou analýzou více 

než 200 genů z 15 dalších γ-proteobakteriálních genomů s homologními geny 

F. tularensis (Larsson et al. 2005 ).  

Dnes rozlišujeme čtyři poddruhy F. tularensis (Tab.1). Patří sem subsp. 

tularensis (také nazývaná F. tularensis typ A nebo subsp. nearctica), subsp. novicida, 

subsp. mediasiatica a subsp. palaearctica (také známá jako typ B nebo subsp. 

holarctica). Označení holarctica je v dnešní době více užívaný termín než palaearctica 

(Ellis et al. 2002). Byly navrženy tři biovary F. tularensis subsp. holarctica; biovar I 

(erytromycin sensitivní), biovar II (erytromycin rezistentní) a biovar japonica (Olsufjev a 

Meshcheryakova 1983).  
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Tab. 1. Taxonomie a místa výskytu podtříd F. tularensis (Ellis et al. 2002) 

Současná terminologie Biovar Zeměpisná lokace 

F. tularensis subsp. 

tularensis 
 zejména Severní Amerika 

F. tularensis subsp. 

holarctica 
I 

zejména Evropa, Sibiř, Vzdálený Východ, 

Kazachstán, Severní Amerika 

 II zejména Euroasie 

 Japonica Japonsko 

F. tularensis subsp. 

mediasiatica 
 zejména střední Asie a části bývalého SSSR 

F. novicida (F. tularensis 

subsp. novicida) 
 

zejména Severní Amerika, nedávno 

Austrálie 

 

Klinicky významné jsou především subsp. tularensis (typ A) a subsp. 

holarctica (typ B). Typ A je vysoce virulentní a fatální případy onemocnění jsou známy 

ze Spojených států amerických (Feldman et al. 2001). Typ B je méně virulentní než typ 

A, zřídka způsobuje letální onemocnění u lidí. Nicméně onemocnění má vleklý průběh 

a často se manifestuje jako hnisavý zánět lymfatických uzlin (Tärnvik a Berglund 2003). 

Virulenci jednotlivých podtříd popisuje Tab. 2. Stapels a jeho kolegové (2006) ve své 

práci poukazují na to, že by se mělo toto tvrzení přehodnotit. Zjistili, že F. tularensis 

subsp. tularensis je dále možné rozdělit do nejméně dvou odlišných podskupin (typ A-

west a typ A-east), kdy infekce u lidí způsobená typem A-west je méně závažná než 

infekce způsobená typem B (subsp. holarctica). I přes výrazně odlišné změny ve 

virulenci a rozdílný geografický výskyt, izoláty F. tularensis projevují pouze malé 

genetické variace. Podtřídy tedy mají úzký fylogenetický vztah (Nübel et al. 2006). 

 

Tab. 2. Virulence podtříd F. tularensis (Ellis et al. 2002) 

50% letální dávka, CFU Biotyp 
Člověk Myš Morče Králík 

F. tularensis subsp. 
tularensis < 10 < 10 < 10 1-10 

F. tularensis subsp. 
holarctica <103 < 1 < 10 > 106 

F. tularensis subsp. 
mediasiatica - - - > 106 

F. tularensis subsp. 
novicida > 103 < 103 < 103 > 103 
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2.1.2 Epidemiologie 
 

Tularémie bývá hlášena v mnoha částech severní polokoule, ale zřídka kdy 

bývá nalezena na jižní polokouli. Od doby, kdy byla poprvé identifikována v Kalifornii, 

jsou onemocnění pravidelně hlášena ze Spojených států amerických, Švédska, Finska, 

České republiky, Slovenské republiky, Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu a Japonska. 

Geografická distribuce je ale nerovnoměrná (Oyston et al. 2004). Ve Spojených státech 

amerických, kde je během poslední dekády zaznamenáno průměrně 125 případů za 

rok, byla více než polovina případů z jižních států jako je Arkansas, Missouri, Jižní 

Dakota a Oklahoma. V těchto státech je největší výskyt onemocnění u původního 

obyvatelstva (Centres for Disease Control and Prevention 2002). V evropských zemích 

je tularémie obecně rozšířená, výjimkou je Velká Británie, Island a Portugalsko. 

V některých zemích jsou diagnostikovány pouze ojedinělé případy, v některých jsou 

popsána velká propuknutí onemocnění (Tärnvik et al. 2004). 

F. tularensis se na území České republiky poprvé vyskytla v roce 1936 a to na 

jižní Moravě, která se stala hlavní oblastí výskytu tularémie u nás. Oblastí s vhodnými 

podmínkami pro výskyt tularémie jsou kromě jižní Moravy také střední Čechy (Pikula et 

al. 2004). 

Předpokládá se, že F. tularensis je udržována v životním prostředí hlavně 

pozemními a vodními savci jako jsou veverky, králíci, zajíci, hraboši, ondatry, vodní 

krysy a jiní hlodavci. Propuknutí onemocnění u lidí většinou odpovídá propuknutí 

tularémie u divokých zvířat. Nicméně není jisté, zda tyto zvířecí druhy jsou opravdovým 

rezervoárem bakterií v přírodě (Ellis et al. 2002). F. tularensis je spojována s širším 

okruhem hostitelů než jiné zoonotické patogeny. Přírodní infekce byla nalezena u více 

než stovky druhů (Hopla 1974).  

Ektoparazité pravděpodobně také hrají důležitou roli v podpoře rozšiřování 

infekce F. tularensis v hostitelské populaci. Někteří členovci jsou schopní přenosu 

F. tularensis i na jiné vnímavé hostitele. Infekce byla v přírodě dokumentována u 

mnoha odlišných členovců. Navzdory této rozmanitosti byla identifikována pouze část 

členovců, která je schopná přenést F. tularensis na člověka. Patří sem klíšťata, ovádi a 

komáři. Způsob přenosu u komárů a ovádů je mechanicky během jejich štípnutí. Oproti 

tomu jsou klíšťata významnými biologickými vektory, které jsou schopné nejen 

přenášet F. tularensis mezi zvířaty a lidmi pomocí kousnutí, ale jsou také schopné 

udržet organizmus v přírodě po dlouhou dobu. Životní cyklus většiny klíšťat trvá dva 

roky a během těchto dvou let mohou přenášet nemoc během každého kousnutí 

(Petersen et al. 2009). 
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Mnoho volně žijících půdních a vodních prvoků napodobuje profesionální 

fagocyty v jejich schopnosti pohltit a zničit mnoho bakterií. Spektrum patogenů 

schopných přežít a množit se v amébách zahrnuje také F. tularensis a prvoci jsou 

potenciálním rezervoárem a vektorem; jsou všudypřítomnými v životním prostředí, tvoří 

odolné cysty a mohou růst a množit se ve vodě. Je možné, že symbióza s amébou je 

fenotypická adaptace nutná pro rozšiřování F. tularensis přes další vektory, jako jsou 

členovci, až na člověka (Forsman et al. 2000). 

Člověk může být nakažen F. tularensis mnoha způsoby. Kromě již zmiňované 

infekce po kousnutí infikovanými členovci sem patří i manipulace s nakaženými 

zvířecími tkáněmi nebo tekutinami, kontakt s infikovanou vodou, potravinami nebo 

půdou a vdechnutí infekčního aerosolu. Porovnání F. tularensis s ostatními 

potenciálními biologickými zbraněmi kategorie A podle způsobu přenosu ukazuje 

Tab. 3. Ačkoliv je ale F. tularensis vysoce infekční a patogenní, přenos z člověka na 

člověka nebyl dosud dokumentován (Dennis et al. 2001).  

Rozdíly jsou také v době přežití organizmů v jednotlivých prostředích. Ve vodě 

a blátě přežívají až 14 týdnů, ve slámě po 6 měsíců, v ovesném poli 4 měsíce 

(Feldman et al. 2001) a nejméně 40 dní při 8°C ve vodě z vodovodu 

(Sinclair et al. 2008). 

 

Tab. 3. Přenos biologických agens kategorie A v přírodě ( Sinclair et al. 2008) 

 

 

Způsob přenosu v: 

Agens 
vzduch 

voda/ 

tekutiny 
půda 

kontaminovaný 

předmět 

Bacillus anthracis X  X X 

Virus žluté zimnice (Flaviviridae)     

Francisella tularensis X X X X 

Yersinis pestis X    

Hantavirus (Bunyaviridae) X  X X 

Virus pravých neštovic X   X 

Virus Ebola a Marburg 

(Filoviridae)  
   X 

Lassa virus (Arenaviridae)    X 
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2.1.3 Biologická charakterizace F. tularensis, faktory virulence 
 

V primoizolaci se F. tularensis jeví jako drobná, gramnegativní, nepohyblivá, 

nesporulující tyčka o rozměrech 0,7 x 0,2 µm. Na umělých kultivačních půdách je větší, 

jeví se jako pleomorfní tyčka. Má i vláknité formy. Barví se dobře podle Giemsy 

(modrofialové zbarvení), podle Grama zůstává slabě růžová (Greenwood et al. 1999). 

U F. tularensis LVS bylo zdokumentováno několik typů kolonií, přičemž modrá a šedá 

varianta převládají (Hartley et al. 2006).  

F. tularensis je fakultativně intracelulární patogen, který je schopný nakazit 

řadu buněčných typů, ale primárním cílem se zdají být makrofágy (Oyston et al. 2004). 

Původně se předpokládalo, že F. tularensis patří ke skupině intracelulárních patogenů, 

kteří dokáží eliminovat nepříznivé podmínky panující ve fagolyzozomu. Bylo však 

prokázáno, že F. tularensis je schopna uniknout z fagozomální vakuoly do cytosolu 

(Macela et al. 2006). 

Gramnegativní bakterie se skládají ze 4 kompartmentů: cytoplasmy, vnitřní 

cytoplasmatické membrány, periplazmatického prostoru a vnější membrány (Tokuda 

2009). Ačkoliv existují struktury nacházející se nad vnější membránou (např. pouzdro, 

S-vrstva, myelinová pochva), je lipoproteinová dvouvrstva vnější membrány běžně 

považována za nejzevnější vrstvu gramnegativních bakterií. Tato membrána obsahuje 

proteiny, fosfoproteiny a lipopolysacharidy (Beveridge 1999).  

Lipopolysacharidy (LPS) jsou hlavní komponentou vnější membrány 

gramnegativních bakterií. LPS je složen ze tří částí: lipid A – základní polysacharid – 

specifický polysacharid (Obr. 1). Lipid A je společný pro všechny LPS. Je to 

fosforylovaný glukosaminový disacharid, esterifikovaný několika vyššími mastnými 

kyselinami. Jako celek je hydrofobní a hydrofobními silami poutá LPS do lipidové 

dvojvrstvy vnější membrány. Lipid A je toxický pro vnímavé živočišné buňky, je to 

tzv. endotoxin gramnegativních bakterií. V makrofázích lipid A aktivací TLR4 (toll-like 

receptor 4) spouští tvorbu rozmanitých mediátorů zánětu, jako je TNF-α a IL-1 a 

aktivuje produkci kostimulujících molekul nutných pro získanou imunitní odpověď. U 

mononukleárů a endoteliálních buněk lipid A stimuluje tvorbu tkáňového faktoru. Na 

jednu z molekul glukosaminu je navazán základní („core“) polysacharid. Na základní 

polysacharid navazuje specifický polysacharid, který je velmi dlouhý (dosahuje délky až 

100 monosacharidových jednotek). Vyčnívá ven do prostředí kolmo na povrch buňky a 

vytváří kolem celé bakterie polysacharidové „molekulární ostny“ možná ve specifickém 

prostorovém uspořádání. Ty jsou nositelem antigenních vlastností bakterie (O-antigen 

gram-negativních bakterií) (Bednář et al. 1996, Raetz a Whitfield 2002). 
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Lipopolysacharidy F. tularensis přitahují značný zájem díky jejich nezvyklým 

biologickým a strukturálním vlastnostem. LPS F. tularensis  vykazují nezvykle nízkou 

toxicitu in vivo a in vitro (Sjöstedt 2003). Postrádají endotoxicitu a pouze slabě indukují 

tvorbu prozánětlivých cytokinů (Vinogradov et al. 2002). Studie ukazují, že úroveň 

indukce IL-1 a TNF v mononukleárních buňkách je 1000krát nižší než úroveň 

indukovaná LPS E. coli (Oyston et al. 2004). Je prokázáno, že F. tularensis využívá 

fázových variací ke změně antigenních vlastností a hostitelské odpovědi v podobě 

produkce oxidu dusnatého (NO) a tím moduluje svůj intracelulární růst. 

Lipopolysacharidy a lipid A F. tularensis nestimulují produkci NO v potkaních 

makrofázích. Ale spontánní fázové varianty F. tularensis produkují antigenně rozdílné 

LPS indukující v potkaních makrofázích produkci NO, což vede k potlačení růstu 

mikroba uvnitř makrofágu. Podobně i lipid A izolovaný z těchto variant stimuluje 

produkci NO. Může dojít i k opačnému posunu, který vrátí LPS do původní antigenní 

formy redukující produkci NO a obnovující intramakrofágový růst. Tyto výsledky 

naznačují, že patogen může využívat makrofágovou produkci NO ve svůj prospěch, 

možná aby prodloužil spojení hostitel a patogen zejména během akutní fáze 

onemocnění nebo během vytváření stavu nosičství (Cowley et al. 1996). 

 

 

 

Obr. 1. Schématické znázornění struktury LPS (Ogawa et al. 2007) 

 

Bakteriální lipoproteiny jsou tvořeny velkou skupinou proteinů s mnoha 

rozličnými funkcemi. Charakteristickým znakem pro všechny lipoproteiny je signální 

 Polysacharid 

Lipid 

 

O-
antigen 

 

Základní  
poly- 
sacharid 

 

Lipid A 

Opakující se 
jednotka 

Vnější část 

Vnitřní část 
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sekvence na N-konci následovaná cysteinem, jde o tzv. „lipobox“ (Agnieszka 2003). 

Pro bakterie je charakteristický způsob lipidace této oblasti. Thiolová skupina cysteinu 

je posttranslačně modifikována přidáním N-acyl-diacyl-glycerolové skupiny. Peptid je 

poté rozštěpen a na volnou N-koncovou skupinu může být připojen třetí acyl. Tento 

způsob lipidace umožňuje ukotvení proteinu v membráně. Lipidace je naprosto 

nezbytná pro správnou funkci proteinu a pro schopnost aktivovat TLR2 receptory 

(Thakran et al. 2008). Struktura lipoproteinu je znázorněna na Obr. 2 (Kamalakkannan 

et al. 2004). 

Vnější membrána, která má funkci bariéry pro hydrofobní látky, obsahuje 

několik hlavních typů proteinů jako jsou OmpA, OmpC, OmpF, LamB a PhoE. Tyto 

proteiny mají v membráně formu β-skládaného listu s amfipatickými β-řetězci. Zatímco 

ve vnitřní membráně nacházíme proteiny s α-helikální strukturou. Lipoproteiny jsou 

zakotveny na periplazmatické straně buď k vnitřní nebo k vnější membráně napojením 

na cysteinové zbytky na N-konci (Tokuda 2009). 

 

 

Obr. 2. Schématické znázornění struktury lipoproteinu (Kamalakkannan 2004) 

R1, R2... nejčastěji zbytek kyseliny palmitové 

R3... nejčastěji zbytek kyseliny palmitové nebo kyseliny olejové 

 

Lipoproteiny patří mezi klíčové struktury spojené s virulencí. Umožňují bakterii 

vstup do hostitelské buňky, přežívání uvnitř buňky a tím únik před imunitním systémem 

hostitele. Identifikace těchto proteinů je potenciálně nezbytná pro pochopení 

počátečních infekčních procesů, intracelulárního přežití, virulence, schopnosti vyhnutí 

se imunitní odpovědi a pro vývoj vakcín (Huntley et al. 2006). 

 V předchozích studiích bylo demonstrováno, že exprese lipoproteinů se liší 

mezi kmenem A a kmenem B F. tularensis. Několik lipoproteinů F. tularensis je 

diacylglyceryl 

thioesterová 
vazba 
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homologních s virulenčními faktory jiných gramnegativních bakteriálních patogenů. 

Příkladem je lipoprotein FTL1096 (LVS nomenklatura, FTT1103 SCHU S4 

nomenklatura), který má doménu společnou pro disulfid oxidoreduktázy DsbA rodiny 

(Straskova et al. 2009). 

Divoké kmeny F. tularensis mají na svém povrchu polysacharidové pouzdro. 

Pouzdro (Cap+) se zdá být nezbytné pro vyjádření plné virulence bakterie. Nicméně 

byly popsány i neopouzdření mutanti (Cap-). Cap- mutant F. tularensis LVS vykazuje 

senzitivitu k baktericidním účinkům lidského séra, zatímco jeho mateřská linie (Cap+) je 

rezistentní. Data získaná během studia korelace mezi virulencí a stupněm sérové 

rezistence mezi F. tularensis Cap+ a Cap- ukazují, že opouzdřené bakterie i 

neopouzdření mutanti obsahují receptory komplementu, které jsou ovšem v případě 

virulentního kmene (Cap+) skryté pod složkami pouzdra (O-antigen LPS). Naopak Cap- 

buňky a jejich vnější membrána se zdají být mnohem účinnějším aktivátorem 

komplementu, který tyto buňky zabije (Sorokin et al. 1996). Na druhou stranu pokud 

F. tularensis postrádá pouzdro, přichází o schopnost indukovat antimikrobiální 

odpověď u leukocytů a přežívá v nich. Cap- mutanti jsou tedy chráněni před smrtícím 

efektem komplementu pohlcením polymorfonukleáry (PMN) (Sandström et al. 1988). 

 Na povrchu F. tularensis se objevuje pilus typu IV (Tfp- type IV pili). U jiných 

organizmů pilus typu IV zprostředkovává připojení bakterie k hostitelským buňkám, 

příjem DNA, schopnost pohybovat se a tvorbu biofilmu (McLendon et al. 2006). 

Hromadící se důkazy z mnoha studií naznačují, že proteiny orthologní k těm, které jsou 

zapojené v sestavování a funkčnosti type IV pili (Tfp) jsou nutné pro patogenitu 

F. tularensis. Nicméně molekulární mechanizmy, kterými tyto složky ovlivňují virulenci, 

zůstávají z velké části neznámé (Salomonsson et al. 2009). 

 Mezi faktory virulence počítáme také významné proteiny. Faktory virulence 

patogenních bakterií (adhesiny, toxiny, invaziny, proteiny sekrečního systému, proteiny 

systému příjmu železa a další) mohou být kódovány v konkrétních částech genomu, 

které nesou název ostrovy patogenity – pathogenicity islands. Ostrovy patogenity 

jsou tvořeny rozsáhlými genomickými oblastmi (10-200 kb), které se vyskytují 

v genomech patogenních kmenů, ale chybí v genomech nepatogenních členů stejného 

nebo příbuzného kmene (Hacker a Kaper 2000). 

 Lokus v genomu F. tularensis o velikost zhruba 30 kb nazývaný Francisella 

pathogenicity island (FPI) kóduje proteiny, jejichž funkce je asociována např. s únikem 

z fagozomu nebo s intracelulárním růstem. Porušení nebo delece  FPI-kódovaných 

genů, jako je iglA, iglB, iglC a pdpA vede k defektům v intramakrofágovém růstu 

(Chong et al. 2008). FPI se vyskytuje ve dvou kopiích u F. tularensis subsp. tularensis 

a subsp. holarctica a v pouze jedné kopii u subsp. novicida. Mnoho FPI genů je 
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regulováno pomocí transkripčního regulátoru MglA, který je kódován mimo FPI (Titball 

a Petrosino 2007). 

2.1.3.1 Konzervovaný hypotetický lipoprotein FTT1103 
 

Na základě nedávných genomických a proteomických studií byl nalezen 

konzervovaný hypotetický lipoprotein FTT1103 (nomenklatura pro F. tularensis subsp. 

tularensis, Tab. 5). Je tvořen 365 aminokyselinovými zbytky. Ve F. tularensis subsp. 

tularensis kmen SCHU S4 je tento protein zkrácený o 8 aminokyselinových zbytků 

následkem delece na C-konci proteinu. Tato delece dobře koresponduje se změnami 

izoelektrického bodu pI a molekulové hmotnosti Mw (Tab. 4). Proteiny, které vykazují 

změny v náboji a hmotě mezi kmenem SCHU S4 a subsp. holarctica (např. FTT1103), 

mohou mít podíl na jejich odstupňované virulenci (Pavkova et al. 2006). 

 

Tab. 4. Změny ve skutečné molekulové hmotnosti a izoelektrickém bodu 

proteinu FTT1103 mezi F. tularensis subsp. tularensis kmen SCHU S4 a F. tularensis 

subsp. holarctica (Pavkova et al. 2006) 

Bakterie Mw [kDa] pI 

F. tularensis subsp. 

tularensis kmen SCHU S4 
44 

 

4,5 

 

F. tularensis subsp. 

holarctica 
48 4,3 

 

 

Podle výsledků predikčního programu LipoP je FTT1103 membránový 

lipoprotein. Podobnost s DsbA proteinem jej ale předurčuje k lokalizaci 

v periplazmatické oblasti (Qin et al. 2009). Možná topologie lipoproteinu FTT1103 je 

znázorněna na Obr. 3. 
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Obr. 3. Model předpokládané lokalizace proteinu FTT1103 v bakterii 

F. tularensis.  

C-konec proteinu a DsbA motiv jsou lokalizovány v periplazmatickém prostoru. Na 

N-konec proteinu v místě „lipoboxu“ (C22) je navázána lipidová kotva, která zajišťuje interakci 

s vnější membránou. Není ale známo, zda N-konec prochází vnější membránou do 

extracelulárního prostoru (Čapková 2009). 

 

Lipoprotein FTT1103 obsahuje doménu CXXC (cystein-X-X-cystein) běžnou pro 

disulfid oxidreduktázovou rodinu DsbA, která zahrnuje známé faktory virulence u 

různých gramnegativních bakterií, např. Pseudomonas aeruginosa, Salmonela 

enterica, Shigella flexneri (Pavkova et al. 2006). Disulfid oxidoreduktázová aktivita je 

nezbytná pro správné sbalení proteinů vnější membrány a pro sekreci proteinů, mezi 

kterými je několik virulenčních faktorů známých u jiných patogenů. Dsb komplex je 

uložen v plazmatické membráně bakterií a jeho složkami jsou DsbA, DsbB, DsbC, 

DsbD a DsbG. DsbA homolog, FTT1103, má také disulfid oxidoreduktázovou aktivitu, 

což bylo ověřeno schopností katalyzovat redukci disulfidických vazeb inzulinu 

(Straskova et al. 2009).  

 

Tab. 5. Označení genu kódující protein s DsbA doménou v různých kmenech 

F. tularensis 

Bakterie Locus tag 

F. tularensis subsp. tularensis kmen SCHU S4 FTT1103 

F. tularensis subsp. holarctica kmen OSU18 FTH1071 

F. tularensis subsp. holarctica kmen LVS FTL1096 

*Projekt sekvenace genomu kmene F. tularensis subsp. holarctica FSC200 ještě není 

dokončen a proto používáme označení proteinu kmene F. tularensis subsp. tularensis. 

Vnitřní membrána 

Vnější membrána 

Periplazmatický  prostor 

Lipidová kotva 

C-konec 

N-konec 
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Strašková et al. (2009) ve své práci ověřovala, zda lipoprotein FTT1103 hraje 

roli ve virulenci F. tularensis. Používala in frame deleční mutanty F. tularensis LVS 

(FSC155) a F. tularensis FSC200 a studie probíhala na úrovni in vivo a in vitro. 

Výsledkem studie bylo ověření oslabení virulence bakterie F. tularensis v in vivo i in 

vitro modelu, průkaz protektivního účinku delečních mutantů k infekci kmenem 

FSC200, průkaz oslabení růstu a replikace v hostitelské buňce/makrofágu. Dalším 

poznatkem byl snížený cytotoxický účinek delečního mutanta na buňky J774.2. Studie 

prokazující vliv lipoproteinu FTT1103 na virulenci byla provedena i u F. tularensis 

subsp. tularensis SCHU S4 (Qin et al. 2009). Výsledkem in vitro studií s delečním 

mutantem byl narušený růst v makrofázích J744.1 a narušený únik bakterie 

z fagozomu. Při in vivo studiích bylo zjištěno výrazné oslabení virulence mutanta 

v myším modelu infekce (C57BL/6, i.n., i.p., s.c., i.v.), absence bakterií v orgánech 

(plíce, játra, ledviny), imunoprotektivní účinek při i.n. imunizaci myší C57/BL/6 a 

BALB/c. Již dříve bylo prokázáno, že mutant s inzercí transpozonu v genu pro protein 

FTT1103 se nemnoží v jaterních buňkách HepG2 (Qin et al. 2006). Ačkoliv je FTT1103 

mutant defektní ve schopnosti uniknout z fagozomu, přesto u zhruba 25% bakterií 

k tomuto úniku dojde. Možná tato malá část napomáhá lepší prezentaci antigenu a 

tedy silnější imunitní odpovědi (Qin et al. 2009). 

Mezi ověřené postranslační modifikace FTT1103 patří glykosylace (Balonova et 

al. 2010) a lipidace. A právě lipidová složka FTT1103 je nejspíše zodpovědná za 

aktivaci Toll-like receptorů, konkrétně heterodimeru TLR2/TLR1 (Thakran et al. 2008). 

Toll-like receptory se nacházejí na povrchu hostitelských buněk nebo v endozomálním 

kompartmentu, kde detekují antigeny pocházející z bakterií, virů, kvasinek nebo 

prvoků. FTT1103 společně s dalším lipoproteinem TUL4 tedy hrají důležitou roli při 

vrozené imunitní odpovědi na infekci F. tularensis (Qin et al. 2009, Straskova et al. 

2009). 

 

2.1.4 Laboratorní diagnostika F. tularensis 
 

K provedení správného průkazu F. tularensis je třeba použít kombinaci několika 

technik. Tradiční metodou je kultivace bakterií, která ale musí být doplněna 

např. metodami sérologickými, imunofluorescenčními nebo molekulárně biologickými. 

Pro vyšetření F. tularensis můžeme použít různý biologický materiál. Nejlepším 

materiálem je vzorek tkáně nebo lymfatické uzliny získaný biopsií nebo stěr z okraje 

léze. Pokud je předpokládaná septická forma tularémie, můžeme použít vzorek krve. 
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Získaný materiál by se měl okamžitě vyšetřit, pokud to není možné, je potřeba vzorek 

chladit při 2-8°C (Doern 2000). 

F. tularensis je náročný, striktně aerobní organizmus, který vyžaduje pro růst 

obohacené médium. Roste dobře na krevním agaru s 2,5% glukózy a 0,1% 

cystinchloridu (Greenwood 1999). V roce 1927 vyvinul McLeod čokoládový agar 

obsahující peptony a kvasinkové extrakty (Pohanka et al. 2008). Dalšími používanými 

půdami je agar s ovčí krví a Thayer-Martin agar. K viditelnému růstu dochází už po 18 

hodinách, ale výskyt jednotlivých kolonií vyžaduje 2 až 4 denní inkubaci. F. tularensis 

roste pomalu při 37°C a velmi slabě při 28°C. Kolonie jsou 2 až 4 mm velké, zeleno-

bílé, kulaté, hladké a mírně mukózní. Pokud médium obsahuje plnou krev (whole 

blood), je běžná malá zóna alfa hemolýzy kolem kolonií. F. tularensis neroste příliš 

dobře v tekutých mediích i když je obohacené o cystein a obsahuje velké inokulum. 

Viditelný nárůst získáme během 24 hodin. Růst v tekutém médiu je pomalý, vyžaduje 

od 3 do 7 dní, pokud je médium třepáno a minimálně 10 dní, pokud médium třepáno 

není. Pro pomnožení se používá mozkosrdcový bujón, Mueller-Hintonův bujón a 

thioglycolatový bujón. Nejrozšířenější syntetické růstové médium je Chamberlainovo 

médium (Ellis et al. 2002). 

Sérologická diagnostika je běžným laboratorním přístupem určeným pro 

potvrzení vyšetřovaného onemocnění. Bohužel specifická protilátková odpověď není 

detekovatelná dříve než za 2 týdny po nákaze. Nicméně i zpětně může být toto 

vyšetření velmi užitečným především pro pochopení časových souvislostí 

mezi propuknutím onemocnění v určitých oblastech nebo mezi populací. Vždy je třeba 

vyšetřovat dvě séra odebraná v časovém odstupu. Protilátky IgM, IgA a IgG se objevují 

současně po počáteční infekci, protilátky IgM a IgA mohou přetrvávat léta. Na jejich 

přítomnosti proto nelze stavět aktuální diagnózu. Nejběžnější techniky pro průkaz 

protilátek jsou aglutinace, imunofluorescence a ELISA (enzyme-linked immunosorbent 

assay). Při pozitivitě sérologických reakcí je třeba vyloučit brucelózu (antigenní 

příbuznost francisel s brucelami). Mnoho zajímavých informací, například i o 

markerech aktivovaných lymfocytů, nám může poskytnout i průtoková cytometrie. 

V této oblasti ale stále chybí validované diagnostické postupy. Jako doplňkový test 

můžeme použít tzv. Forshay’s test, což je kožní test na průkaz tularemických antigenů. 

Pozitivní reakce je u 90% pacientů již během prvních sedmi dní nemoci (Bednář et al. 

1996) 

Detekce genomu metodou polymerázové řetězové reakce je neocenitelnou 

technikou pro mikroorganizmy, které se špatně kultivují. Většina PCR testů používá 

oligonukleotidy navržené proti genům kódujícím proteiny vnější membrány, jako je tul4 

nebo fopA. Tyto PCR analýzy vykazují dobrou specifitu a vedou k rychlé detekci 
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F. tularensis ve vzorku. Další zajímavou metodou použitelnou pro identifikaci bakterie 

je analýza 16S rRNA (malá podjednotka ribozomální RNA). Ukázala se užitečnou při 

zjišťování evolučních vztahů mezi různými bakteriemi. 

Při diagnostice mikroorganizmů můžeme také využít skutečnosti, že jejich 

diverzita se odráží i na úrovni proteinů a jiných biomolekul. Bohužel nedostatek metod 

srovnatelných s PCR dělá tyto analýzy složitějšími. Na druhou stranu jsou už vyvinuté 

vysoce rozlišovací techniky, jako je 2D gelová elektroforéza a citlivé detektory, jakými 

jsou hmotové spektrometry. 2D gelová elektroforéza má schoponost rozdělit bakteriální 

proteiny najednou, přičemž pozice každého bodu je typická. Proteiny pak mohou být 

identifikovány s použitím hmotové spektrometrie (Bednář et al. 1996, Petersen a 

Schriefer 2005, Pohanka 2008). Středem zájmu vývoje je ionizace laserem za účasti 

matrice s hmotovým analyzátorem doby letu (MALDI-TOF), ionizace elektrosprejem 

(ESI MS) a tandemové hmotové spektrometry (MS-MS). Ale navzdory mnohým 

zdokonalením v této oblasti nebylo ani de novo proteinové sekvenování a ani 

porovnávání proteinů s databází aplikováno do klinické nebo epidemiologické praxe. 

Důvodem je časová a technická náročnost a nízká reprodukovatelnost (Fox 2006).  

2.2 Tularémie-projevy, léčba 
 

F. tularensis je původcem tularémie, zoonózy přenosné na člověka. Klinické 

příznaky tularémie se liší podle virulence bakterie, dávky a místa vstupu bakterie. 

V závislosti na místě vstupu bakterie do organizmu můžeme tularémii rozdělit do 

několika forem.  

Nejběžnější formou onemocnění je ulceroglandulární tularémie, která se 

nejčastěji vyskytuje jako důsledek přenosu infekce kousnutím členovce-vektoru, který 

se před tím živil na infikovaném zvířeti. Inkubační doba trvá většinou 3 až 6 dní, kdy 

pacient začne mít symptomy podobné chřipce, jako je zimnice, horečka, bolesti hlavy a 

celkové bolesti těla. V místě průniku infekce se tvoří vřed, který může přetrvávat po 

několik měsíců. Bakterie jsou z tohoto místa rozneseny pomocí lymfatického systému 

do regionálních lymfatických uzlin a dochází k jejich zvětšení. Zduřené uzliny nebo 

místa infekce v kůži často přecházejí do fáze otevřeného vředu. Zhojení trvá obvykle 

dlouho, u otevřených uzlin až tři roky. Z těchto míst mohou být bakterie rozneseny do 

dalších tkání jako je slezina, játra, plíce, ledviny, střeva, centrální nervový systém a 

kosterní svalstvo. Fáze bakteriémie je ale přechodná a vyskytuje se relativně brzy 

v rámci infekčního procesu. Ulceroglandulární forma tularémie je zřídka fatální. 

Při glandulární formě nedochází ke vzniku kožních a slizničních lézí, ale ke 

zduření skupin regionálních uzlin. 
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Termín tyfoidální tularémie se používá u pacientů se systémovou infekcí 

projevující se např. horečkou, ale bez kožních nebo slizničních lézí nebo zduření uzlin. 

Často nenajdeme místo průniku infekce do organizmu. Někdy se u těchto pacientů 

vyskytují gastrointestinální potíže, jako jsou průjem a bolesti. Infekce se může vyvinout 

až v sepsi spojenou se šokem, systémovým selháváním orgánů, dechovou tísní a 

diseminovanou intravaskulární koagulací. 

Požití kontaminované vody nebo potravin vede k orofaryngeální nebo 

gastrointestinální tularémii. Orofaryngeální forma se projevuje bolestí v krku se 

zvětšenými mandlemi. Projevy gastrointestinální tularémie závisí na velikosti infekční 

dávky a může to být pouze lehký, ale dlouhodobý průjem až fatální onemocnění 

v podobě ulcerace střev. 

Vzácnou formou je okuloglandulární tularémie, kdy místem proniknutí infekce 

do těla jsou spojivky. Vzniká konjuktivitida, otok víčka, tvorba hnisu a může dojít i 

k ulceracím spojivky. Pokud nedojde k léčbě, dochází k rozšíření infekce do lokálních 

lymfatických uzlin (Dennis et al. 2001, Ellis et al. 2002, Macela et al. 2006, Oyston et 

al. 2004). 

Méně častou, v souvislosti s vojenským nebo teroristickým zneužitím mikrobů a 

z hlediska kliniky však nejzávažnější formou, je plicní forma vyvolaná vdechnutím 

kontaminovaných prachových částic nebo biologického aerosolu (Macela et al. 2006). 

Pro vyvolání infekce u člověka stačí vdechnout 1 až 10 mikrobů subtypu F. tularensis 

subsp. tularensis. Plicní onemocnění je často doprovázeno ulceroglandulárními, 

okuloglandulárními nebo orofaryngeálními komplikacemi. Symptomy tedy mohou být 

velice variabilní a mohou i postrádat znaky respirační choroby. Infekce způsobená 

F. tularensis subsp. holarctica vede k mírné formě respiračního onemocnění, která 

není fatální. Na druhou stranu respirační tularémie vyvolaná F. tularensis subsp. 

tularensis vede k vážné, akutní infekci doprovázené vysokými teplotami, zimnicemi, 

neklidem a kašlem. Pokud není tato forma tularémie léčena, dosahuje úmrtnost více 

jak 30%. Rekonvalescence po prodělaném onemocnění je velmi dlouhá a důsledky 

onemocnění v podobě vegetativní nerovnováhy mohou přetrvávat řadu let. 

Onemocnění způsobená F. tularensis subsp. tularensis mají v případě neléčení 

úmrtnost až 60 %, u onemocnění vyvolaných subtypem F. tularensis holarctica se 

udává úmrtnost bez léčby 1 až 10%. Při léčbě antibiotiky je úmrtnost v případě infekcí 

subtypem holarctica prakticky nulová, v případě subtypu tularensis klesá pod 10 % 

(Dennis et al. 2001, Ellis et al. 2002, Macela et al. 2006, Oyston et al. 2004). 

Při léčbě infekce se dříve běžně podávaly jako lék první volby 

aminoglykosidová antibiotika, jako je streptomycin a gentamicin. Dnes jsou používány 

pouze při léčbě vážných forem tularémie a v případě, že neexistuje žádná jiná 
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alternativa. Důvodem je jejich toxicita, nutnost parenterálního podávání a monitorování 

sérové hladiny léku. K léčbě jako alternativa k aminoglykosidovým antibiotikům mohou 

být použity tetracyklinová antibiotika a to i přesto, že mají pouze bakteriostatický efekt. 

Nicméně jejich užívání je doprovázeno rizikem relapsu a to především při užívání 

běžných dávek. Proto je doporučeno užívat dvojnásobnou dávku po minimálně dva 

týdny. Fluorochinolony, které mají intracelulární aktivitu, jsou slibnými kandidáty pro 

léčbu tularémie. Ciprofloxacin se ukázal být aktivní proti F. tularensis in vitro a při 

testech se zvířaty. Může být vhodnou léčbou pro těhotné ženy a děti. Léčba 

ciprofloxacinem by měla trvat po 10 dní. 

V rámci léčby tularémie není doporučená izolace pacienta. Důvodem je 

minimální možnost přenosu tularémie mezi lidmi. Nemocniční personál pečující o 

pacienty by měl dodržovat standardní preventivní opatření. Pracovníci 

mikrobiologických laboratoří by měli být upozorněni, pokud je tularémie u pacienta 

předpokládána (Dennis et al. 2001, Ellis et al. 2002, Oyston et al. 2004). 

Možnou prevencí proti nákaze tularémií je očkování. Vývoj vakcíny je důležitý 

z mnoha důvodů: limitovaný počet použitelných antibiotik a možnost vývoje rezistence; 

časově náročná nebo drahá diagnostika a s tím spojené riziko pozdního nasazení 

léčby; existence účinné vakcíny by mohla odradit od zneužití F. tularensis jako 

biologické zbraně. Protože pokud by byla F. tularensis použita jako biologická zbraň, 

mohlo by dojít k vyčerpání zásob antibiotik a překročení kapacity zdravotnické 

infrastruktury.  

I přes desetiletí výzkumů nebyla zatím vyvinuta žádná vakcína, která by měla 

licenci pro běžné užití. Výzkum bezpečné vakcíny můžeme rozdělit do tří oblastí, 

kterými jsou vývoj vakcíny z mrtvých bakteriálních buněk, z oslabených živých bakterií 

a tvorba podjednotkových vakcín.  

Mrtvé celobuněčné vakcíny poskytují nedostatečný stupeň ochrany u lidí i 

zvířecích modelů. V poslední dekádě neprobíhá žádný vývoj těchto typů vakcín.  

Živá atenuovaná vakcína LVS (Live Vaccine Strain) byla vytvořena 

mnohonásobným pasážováním plně virulentního kmene F. tularensis subsp. holarctica. 

Pokud je podána cestou skarifikace, poskytuje ochranu proti systémovým dávkám 

F. tularensis subsp. tularensis, ale působí mnohem méně protektivně proti nákaze 

aerosolem, což je nejčastější forma nákazy u bioteroristických útoků (McMurry et al. 

2007). Během 60. let schválila US Food and Drug Administration (FDA) LVS jako nový 

lék sloužící k výzkumu (investigational new drug, IND) a tato vakcína byla používána 

v mnoha státech k imunizaci pracovníků laboratoří, kteří byly vystaveni riziku nákazy. 

Později byl status IND atenuované vakcíně LVS odebrán, protože některé její vlastnosti 

ji dělají problematickou pro získání licence pro běžné užívání. Hlavním důvodem je, že 
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není známa podstata jejího oslabení a možnost návratu do plně nebo částečně 

virulentní formy (Oyston et al. 2004). Pouze tvorba přesně definovaného oslabeného 

mutanta F. tularensis může vést ke vzniku bezpečné a efektivní vakcíny. Cílem pro 

tvorbu takového mutanta se zdají být syntetické cesty aromatických aminokyselin a 

purinů, které byly identifikovány z genomových sekvencí (Ellis et al. 2002). Mutace 

genů v jedné nebo obou syntetických cestách by mohla vést k tvorbě oslabeného 

mutanta.  

Jeden z kandidátních mutantů vznikl včleněním transpozonu do lokusu 

FTT1103, který kóduje protein podobný proteinům DsbA rodiny (Qin et al. 2009). 

Dalším možným přístupem k vytvoření vakcíny je identifikování protektivních 

imunogenů, které F. tularensis prezentuje imunitnímu systému a využít je jako složku 

vakcíny (Oyston et al. 2004). U lidí je hlavním antigenem vyvolávajícím protilátkovou 

odpověď bakteriální lipopolysacharid. Možnou podjednotkovou vakcínou by tedy mohl 

být lipopolysacharid konjugovaný s antigenem vyvolávajícím T-buněčnou imunitu. U 

myších modelů se zdály být učinnými antigeny 17-kDa lipoprotein, 43-kDa vnější 

membránový protein a heat shock protein 60. Nedávné dokončení genové sekvence 

F. tularensis SCHU S4 nám poskytuje příležitost k širšímu přístupu při identifikaci 

pravděpodobných kandidátních proteinů pro přípravu vakcíny (Griffin et al. 2007). 
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3 Cíl práce 
 

V předkládané diplomové práci jsme stanovili tyto cíle: 

 

 

1. Příprava plazmidového vektoru replikujícího se v E. coli a 

F. tularensis, jehož součástí bude fúzní gen ftt1103 se sekvencí 

kódující FLAG®-kotvu. 

 

 

2. Trans komplementace delečního mutanta F. tularensis subsp. 

holarctica kmen FSC200/∆1103 připraveným vektorem. 

 

 

3. Purifikace a identifikace proteinů interagujících s proteinem DsbA 

produkovaným komplementovaným delečním mutantem 

F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103 + 

FTT1103pKK289Km. 
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4 Materiál a metodika 
 

4.1 Chemikále 
 

název  firma  

1, 4-bis(acryloyl)piperazin, PDA  Fluka 

10x BSA  NewEngland BioLabs 

10x pufr 4  NewEngalnd BioLabs 

10x pufr EcoRI  New England BioLabs 

10x pufr pro Pfu polymerázu  Fermentas 

10x pufr pro Taq polymerázu   Top-Bio 

10x pufr R   Fermentas 

5x pufr pro T4 DNA ligázu  Invitrogen 

Acetát draselný, CH3COOK  Fluka 

Acetonitril, C2H3N  Merck 

Agar  Oxoid 

Agaróza pro elektroforézu  Serva 

Agaróza pro preparativní elektroforézu  Cambrex 

Akrylamid  Bio-Rad 

Aminokyseliny pro přípravu Chamberlain média Sigma-Aldrich 

Azid sodný, NaN3  Trucizna 

Bacto agar  Difco 

Blotting grade blocker non-fat dry milk  Bio-Rad 

Bromfenolová modř  Sigma-Aldrich 

Butanol, C4H9OH  Sigma-Aldrich  

Calcium panthotenate L  Signa-Aldrich 

Dihydrogenfosforečnan draselný, KH2PO4  Merck 

Disodná sůl kyseliny ethylendiaminoctové, Na2EDTA Serva 

Dithiotreitol, DTT  Sigma-Aldrich 

Dodecylsíran sodný, SDS  Sigma-Aldrich 

Dodekahydrát hydrogenfosforečnan sodný, Na2HPO4.12 H2O Fluka 

Etanol, C2H5OH  Sigma-Aldrich 

Ethidiumbromid  Sigma-Aldrich 

GC báze Becton Dickinson 

Glukóza Sigma-Aldrich 

Glycerol Penta 

Glycin, C2H5NO2 Sigma-Aldrich 
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HEPES Sigma-Aldrich 

Heptahydrát síranu hořečnatého, MgSO4.7H2O Lachema 

Heptahydrát síranu železnatého, FeSO4.7H2O Sigma-Aldrich 

Hovězí hemoglobin Becton Dickinson 

Hydrogenfosforečnan draselný, K2HPO4 Riedel-de-Naën 

Hydrogenfosforečnan sodný, Na2HPO4 Fluka 

Hydrogenuhličitan amonný, NH4HCO3 Fluka 

Chlorid draselný, KCl Merck 

Chlorid hořečnatý, MgCl2 Merck 

Chlorid manganatý, MnCl2 Sigma-Aldrich 

Chlorid sodný, NaCl Penta 

Chlorid vápenatý, CaCl2 Penta 

Chloroform, CHCl3 Lachema 

Isopropanol Fluka 

IsoVitalex Becton Dickinson 

Jodacetamid, IAA Sigma-Aldrich 

Kanamycin Amresco 

Kvasničný extrakt Oxoid 

Kyselina octová Penta 

Kyselina trifluoroctová, TFA Sigma-Aldrich 

Kyselý uhličitan amonný, ABC  Sigma-Aldrich 

Metanol, CH3OH Fluka 

Persíran amonný, APS Bio-Rad 

RapiGest SF Surfactant Waters 

Sekundární butanol Sigma-Aldrich 

Síran hořečnatý, MgSO4 Sigma-Aldrich 

Spermine tetrahydrochlorid M Sigma-Aldrich 

N, N, N´, N´-tetrametyletylendiamin, TEMED Bio-Rad 

Tris(hydroxymetyl)aminometan, Tris Penta 

Tris-HCL Serva 

Triton X-100 Pharmacia 

Triton X-114 Sigma-Aldrich 

Trypsin Promega 

Trypton Sigma-Aldrich 

Tween 20 Sigma-Aldrich 

α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina, CHCA LaserBio Labs 
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4.2 Komerční soupravy 
 

název   firma 

AquaPure Genomic DNA Kit   Bio-Rad 

AurumTM Plasmid Mini Kit    Bio-Rad 

Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination Sigma-Aldrich 

BM Chemiluminiscence Blotting Substrate  Roche 

Colloidal Blue Staining Kit    Invitrogen 

FLAG®Tagged Protein Immunoprecipitation Kit Sigma-Aldrich 

Micro BCA Protein Assay Kit    Thermo Scientific 

One Shot Top10 Chemically Competent E. coli Invitrogen 

QIAprep Spin Miniprep Kit    Qiagen 

Qiaquick Gel Isolation Kit    Qiagen 

SilverQuestTM Silver Staining Kit   Invitrogen 

TOPO TA Cloning® Kit for Sequencing  Invitrogen 

 

4.3 Enzymy modifikující nukleové kyseliny 
 

název  firma 

Benzonáza® Nukleáza  Sigma-Aldrich 

Pfu polymeráza  Fermentas 

Restrikční endonukleáza HindIII  Fermentas 

Restrikční endonukleáza NdeI  NewEngland BioLabs 

Restrikční endonukleáza SacI  NewEngland BioLabs 

RNáza A  Fermentas 

T4 DNA ligáza  Invitrogen 

Taq polymeráza  Top-Bio 

 

4.4 Protilátky 
 

název      firma 

ANTI-FLAG® M2 Monoclonal Antibody  Sigma-Aldrich 

Anti-FTT1103, k.č. R-074-AI-01   Apronex 

Polyclonal Goat Anti-Mouse Immunoglobulins/HRP DakoCytomation 

Polyclonal Swine Anti-Rabbit Immunoglobulins DakoCytomation 

  



 30 

4.5 Kultivace bakterií 
 

V této diplomové práci jsme používali čtyři organizmy.  

• F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200, jehož chromozomální DNA 

byla použita pro amplifikaci genu ftt1103 (Ftulh_010100008296, ftt1103 

nomenklatura SCHU S4). Kmen F. tularensis FSC200 je přírodní izolát 

F. tularensis subsp. holarctica, který byl izolován z pacienta infikovaného 

tularémií při tularemické epidemii ve Švédsku v roce 1998 (Rohmer et al. 

2006). 

• F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103, která byla použita 

jako recipientní kmen pro plazmidový vektor FTT1103pKK289Km. Kmen 

F. tularensis subsp. holarctica FSC200/∆1103 je deleční mutant, u 

kterého byl pomocí alelické výměny deletován gen kódující protein DsbA 

(FTT1103 nomenklatura SCHU S4). 

• E. coli TOP10 (Invitrogen): (F-mcrA∆(mmr-hsdRMS-mcrBC)Φ80lacZ 

∆M15∆lacX74recA1araD139∆(ara-leu)7697galUgalKrpsL(StrR)endA1 

nupGλ-), která byla použita jako příjemce plazmidového vektoru 

FTT1103pCR4.0 vhodného pro sekvenování. 

• E. coli XL-1 Blue (Strategene): (F´::Tn10 proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15/recA1 

endA1 gyrA96 (Nalr) thi hsdR17 (rk
-mk

+) supE44relA1 lac), která byla 

použita jako recipientní kmen pro plazmidový vektor FTT1103pKK289Km. 

 

S těmito organizmy jsme pracovali v laboratoři BSL-2 (Biosafety Level 2). 

V laboratoři tohoto označení se pracuje s původci onemocnění, které představují mírné 

riziko pro pracovníky a pro okolní prostředí, je proti nim možná profylaxe nebo účinná 

léčba. Při práci je nutné dodržovat pravidla správné laboratorní praxe, která jsou 

podrobně popsána na internetových stránkách Centers for Disease Control and 

Prevention (dostupné z http://www.cdc.gov/OD/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4s3.htm).  

4.5.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

McLeod agar 

• Pracovní roztok I ( 72 g GC báze, 1 g Bacto agar, 1l deionizované vody, 

povařeno do rozpuštění) 

• Pracovní roztok II (20 g hovězího hemoglobinu, 1l deionizované vody) 

Oba roztoky jsme sterilizovali autoklávováním při 121°C po dobu 20 minut a 

sterilně smíchali. Po zchladnutí na teplotu asi 50°C jsme do směsi přidali 20 ml 
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IsoVitalexuTM. Poté jsme agar rozlili do sterilních Petriho misek a nechali ztuhnout. 

Hotové plotny se uchovávají v lednici.  

 

LB půda (Luria-Bertani) 

• 10 g Tryptone, 5 g Yeast extract, 10 g NaCl, doplnit deionizovanou vodou 

do 1l, přidat 1,5 g agaru/100 ml 

Roztok jsme autoklávovali a rozlili do sterilních Petriho misek a nechali 

ztuhnout. Hotové plotny se uchovávají v lednici. 

• Kanamycin, Sigma 

4.5.2 Postup 
 

Příprava bakteriálních kultur se provádí v laminárním boxu, který využívá 

laminárního proudění vzduchu a tím chrání nás i např. sterilní Petriho misky s půdou 

před částicovou a bakteriální kontaminací.  

Pro kultivaci F. tularensis jsme používali McLeod agar. Pro kultivaci 

F. tularensis obsahující plazmidový vektor nesoucí rezistenci k antibiotiku kanamycin 

(pCR4.0-TOPO, pKK289KmGFP) se do agaru po ochlazení přidává kanamycin do 

finální koncentrace 20 µg/ml. 

Pro kultivaci E. coli jsme používali LB půdu. Protože oba používané kmeny 

E. coli obsahovaly plazmidové vektory nesoucí rezistenci k antibiotiku kanamycin (viz. 

výše), přidali jsme po zchladnutí agaru na 50°C antibiotikum do finální koncentrace 

50 µg/ml.  

4.6 Izolace chromozomální DNA 
 

Izolace DNA probíhá v několika krocích. Prvním krokem je příprava biologického 

materiálu, ze kterého budeme DNA izolovat. Následuje uvolnění DNA z biologického 

materiálu a její oddělení z nadmolekulárních struktur. Posledním krokem je purifikace a 

zakoncentrování DNA. Vzhledem k tomu, že RNA a DNA mají velice podobné 

vlastnosti, získává se snadno směs těchto dvou látek. Odstranění RNA se provádí 

přidáním enzymu ribonukleázy (RNázy), která specificky štěpí RNA na směs 

oligonukleotidů, aniž by degradoval molekulu DNA. 

4.6.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

� AquaPure Genomic DNA kit, Bio-Rad  



 32 

4.6.2 Postup 
 

Pro izolaci DNA z F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200 v dostatečné 

čistotě jsme použili komerční soupravu AquaPure Genomic DNA kit (Bio-Rad). Při práci 

jsme dodržovali pokyny výrobce.  

Pro kontrolu, zda jsme pracovali správně a DNA se nám podařila izolovat, jsme 

provedli elektroforézu DNA v agarózovém gelu. 

 

4.7 Elektroforéza DNA v agarózovém gelu 
 

Při detekci DNA pomocí elektroforézy využíváme skutečnosti, že DNA je nabitá 

molekula a je schopna se pohybovat v gelu, kterým prochází elektrický proud. 

Nukleové kyseliny nesou díky fosfátovým skupinám záporný náboj a pohybují se ke 

kladnému pólu. Platí, že čím kratší a konformačně jednodušší je molekula DNA, tím 

dále od startu během elektroforézy doputuje. Pro zviditelnění DNA se do gelu přidává 

interkalační činidlo (např. ethidiumbromid), které je excitováno UV zářením a tím je 

molekula DNA zviditelněna. Hustota agarózového gelu závisí na velikosti dělených 

fragmentů. 

4.7.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• 1% agarózový gel (rozvařit 0,2 g agarózy s 20 ml 1X TAE pufru a přidat 

ethidiumbromid, aby výsledná koncentrace byla 0,5 µg/ml) 

• 50X TAE pufr (242 g Tris rozpustit v 500 ml vody, přidat 100 ml 0,5 M 

Na2EDTA pH 8.0 a 57 ml ledové kyseliny octové, doplnit do 1l) 

• 10X vzorkový pufr (250 mg bromfenolové modři rozpustit v 33 ml 

150 mM Tris pH 7.6, přidat 60 ml glycerolu a 7 ml vody) 

• Ethidiumbromid, Sigma 

• Standarda 1 kb DNA ladder, Fermentas 

4.7.2 Postup 
 

Připravili jsme si 1% agarózový gel a po utuhnutí ho přenesli do elektroforetické 

vany a převrstvili 0,5X TAE pufrem. Vzorky DNA jsme nanášeli rozpuštěné ve 

vzorkovém pufru a zároveň jsme na gel nanesli standardu 1 kb DNA ladder. Separace 

probíhá při 100V po dobu přibližně 30 minut. Vizualizace DNA pomocí UV lampy. 
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Izolace DNA z agarózového gelu 

• Qiaquick Gel Isolation Kit, Qiagen 

Pro izolaci fragmentů z gelu jsme používali komerční soupravu a při práci jsme 

dodržovali pokyny výrobce. 

4.8 Štěpení DNA restrikčními endonukleázami 
 

Restrikční endonukleázy jsou enzymy schopné štěpit dvoušroubovici DNA ve 

specifických sekvencích. Jejich původ je v bakteriích, kde slouží jako ochrana před 

cizorodou DNA. Místa rozpoznávaná restrikčními enzymy jsou většinou 

palindromatické sekvence (Obr. 4). Výsledkem štěpení mohou být tzv. kohezní 

(„lepivé“) konce, které se mohou navázat na komplementární úseky jiného fragmentu 

DNA vzniklého působením stejného enzymu. V případě vzniku zarovnaných konců je 

jejich spojení s jiným fragmentem DNA také možné, ale zpravidla není tak snadné jako 

u kohezních konců. 

 

5' G↓AATTC 3'          EcoRI  5' G    AATTC 3' 

3' CTTAA↑G 5'    3' CTTAA    G 5' 

 

Obr. 4. Příklad palindromatické sekvence a místo štěpení enzymu EcoRI 

  

4.8.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

Restrikce plazmidové DNA: DsbApCR4.0 

• 10x pufr 4, New England BioLabs 

• 10x BSA, New England BioLabs 

• Restrikční endonukleáza NdeI, New England BioLabs  

restrikční místo: 5′...CA↓TATG...3′ 

     3′...GTAT↑AC...5′ 

• Restrikční endonukleáza SacI, New England BioLabs  

restrikční místo: 5′...GAGCT↓C...3′ 

      3′...C↑TCGAG...5′ 

 

Restrikce plazmidové DNA: pKK289KmGFP, FTT1103pCR4.0 

• 10x pufr 4, New England BioLabs 

• 10x BSA, New England BioLabs 

• Restrikční endonukleáza NdeI, New England BioLabs  
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• Restrikční endonukleáza SacI, New England BioLabs 

 

 Kontrolní restrikce plazmidu FTT1103pKK289Km 

• 10x pufr 4, New England BioLabs 

• 10x pufr R, Fermentas 

• 10x pufr EcoRI, New England BioLabs 

• 10x BSA, New England Bio Labs 

• Restrikční endonukleáza NdeI, New England BioLabs 

• Restrikční endonukleáza SacI, New England BioLabs 

• Restrikční endonukleáza  HindIII, Fermentas 

restrikční místo:  5′...A↓AGCTT...3′ 

       3′...TTCGA↑A...5′ 

4.8.2 Postup 
 

Restrikce plazmidové DNA: pKK289KmGFP, FTT1103pCR4.0 

Pro každý plazmid jsme připravili reakční směs (Tab. 6) a inkubovali ji 4 hodiny 

při 37°C. Poté jsme provedli preparativní elektroforézu a fragmenty o správné velikosti 

izolovali.  

 

Tab. 6. Reakční směs pro restrikci plazmidového vektoru pKK289KmGFP, 

FTT1103pCR4.0 

plazmidová DNA 7 µl 

10x pufr 4 2 µl 

10x BSA 2 µl 

NdeI 1 µl 

SacI 1 µl 

voda  7 µl 

 

Kontrolní restrikce plazmidového vektoru FTT1103pKK289Km 

 Pro ověření přítomnosti genu ftt1103 ve vektoru pKK289Km jsme štěpili plazmid 

pomocí čtyř restrikčních endonukleáz. Restrikční směsi pro tři restrikční endonukleázy 

jsou popsány v Tab. 7, 8. Inkubace probíhala 2 hodiny při 37°C a poté jsme fragmenty 

DNA separovali pomocí gelové elektroforézy.  
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 Tab. 7. Reakční směs pro restrikci plazmidového vektoru FTT1103pKK289Km 

restrikčními enzymy NdeI, SacI 

plazmidová DNA 7,2 µl 

10x pufr 4 1,0 µl 

10x BSA 1,0 µl 

NdeI 0,4 µl 

SacI 0,4 µl 

 

 Tab. 8. Reakční směs pro restrikci plazmidového vektoru FTT1103pKK289Km 

restrikčním enzymem HindIII 

plazmidová DNA 7,2 µl 

10x pufr R 1,0 µl 

HindIII 0,6 µl 

voda  1,2 µl 

 

4.9 Ligace 
 

Přesahující kohezní konce vznikající během restrikce můžeme opět spojit pomocí 

enzymu ligázy, nejčastěji T4 DNA ligázy získané z bakteriofága. Tyto enzymy 

katalyzují tvorbu fosfodiesterových vazeb mezi sousedními 3′-hydroxylovými a 5′-

fosfátovými konci DNA. V této práci byl pomocí T4 DNA ligázy vložen inzert ftt1103 do 

vektoru pKK289Km za vzniku rekombinantní molekuly FTT1103pKK289Km. 

4.9.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• 5x ligační pufr pro T4 DNA ligázu, Invitrogen 

• T4 DNA ligáza, Invitrogen  

4.9.2 Postup 
 

Pro ligaci ftt1103 fragmentu (NdeI/SacI) a fragmentu vektoru pKK289Km 

(NdeI/SacI) jsme připravili ligační směs popsanou v Tab. 9. Reakční směs jsme nechali 

inkubovat přes noc při laboratorní teplotě a následující den byla použita pro 

transformaci (lze i zamrazit a použít později).  
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Tab. 9. Ligační směs pro přípravu rekombinantní molekuly FTT1103pKK289Km 

ftt1103 fragment (NdeI/SacI) 9 µl 

pKK289Km fragment (NdeI/SacI) 1 µl 

5x pufr pro T4 DNA ligázu 4 µl 

T4 DNA ligáza 1 µl 

voda 5 µl 

4.10 Polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain 
Reaction, PCR) 

 

Polymerázová řetězová reakce je metoda rychlého a snadného zmnožení 

zvoleného úseku DNA, který je na obou koncích ohraničen pomocí oligonukleotidů. 

Metoda PCR je založena na opakování cyklů, které jsou tvořeny třemi po sobě 

jdoucími kroky s řízenými teplotními a časovými podmínkami. Prvním krokem je 

denaturace templátu po dobu 20 až 30 sekund při teplotě 94-98°C. Druhým krokem je 

nasednutí primerů na specifická místa templátu při teplotě vycházející ze složení 

oligonukleotidů (Tm= 4 x (G+C) + 2 x (A+T)). Posledním krokem je prodlužování DNA 

směrem 5′→3′ prostřednictvím DNA polymerázy. Teplota této fáze závisí na teplotním 

optimu zvolené polymerázy. Používají se termostabilní DNA polymerázy, které 

odolávají teplotám, při které DNA denaturuje. 

Reakce se provádění v zařízení nazývaném termocyklér, ve kterém se teplota 

mění automaticky v naprogramovaných časových intervalech. 

4.10.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• Oligonukleotidy ftt1103-f, ftt1103-r, Generi Biotech 

• Pfu polymeráza, Fermentas 

• 10x reakční pufr pro Pfu polymerázu, Fermentas 

• dNTP Set (100 mM dATP, 100 mM dCTP, 100 mM dGTP, 100 mM 

dTTP), Qiagen 

• Taq polymeráza, Top-Bio 

• 10x reakční pufr pro Taq polymerázu, Top-Bio 
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4.10.2 Postup 
 

Amplifikace genu ftt1103  

Při amplifikaci genu ftt1103 jsme použili níže uvedenou reakční směs (Tab. 10). 

Příprava probíhala na ledu v laminárním boxu a poté byly vzorky umístěny do 

termocykléru s předem navoleným programem (Tab. 11). 

 

Tab. 10.  Složení PCR směsi při amplifikaci genu ftt1103 

reakční pufr pro Pfu polymerázu (10x) 5 µl 

10 mM dNTP 1 µl 

ftt1103-f  1,25 µl 

ftt1103-r 1,25 µl 

25 mM MgSO4 1,5 µl 

chromozomální DNA F. tularensis FSC200 0,5 µl 

Pfu polymeráza 1 µl 

voda 38,5 µl 

 

 

Tab. 11. Program pro amplifikaci genu ftt1103 

 teplota [°C] čas [s]  

1. 94 45  

2. 94 45 

3. 55 45 

4. 72 120 

35 cyklů 

5. 72 600  

6. 4 forever  

Velikost genu ftt1103 je přibližně 1150bp.  

Rychlost Pfu polymerázy je 1-2min/kb. 

 
PCR na koloniích 

Další variantou PCR, která byla v této diplomové práci použita, byla PCR 

provedená na koloniích. Sloužila nám k ověření úspěšnosti transformace.  

Do titrační destičky jsme napipetovali 10 µl LB média. Sterilním párátkem jsme 

odebrali vzorek kolonie narostlé po transformaci a přenesli ho do titrační destičky (PCR 

templát). Stejným párátkem jsme zaočkovali na novou plotnu a poté párátko vhodili do 

zkumavky s 1,5 ml LB média obsahující antibiotikum kanamycin koncentrace 50 µg/ml 

a nechali inkubovat v třepacím inkubátoru při 37°C (bakteriální kultura byla využita pro 



 38 

izolaci plazmidu, viz. dále). Složení PCR směsi pro ověření transformace je popsána 

v Tab. 12 a použitý program v Tab. 13. 

 

Tab.12. Složení PCR směsi pro ověření transformantů 

reakční pufr pro Taq polymerázu 10x 2,5 µl 

10 mM dNTP 0,6 µl 

ftt1103-f 2,5 µl 

ftt1103-r 2,5 µl 

25 mM MgCl2 1,5 µl 

10% Tween 20 2,5 µl 

DNA (suspenze bakterií) 1 µl 

Taq polymeráza 0,75 µl 

voda  11,15 µl 

 

Tab. 13. Program použitý při ověření transformantů 

 teplota [°C] čas [s]  

1. 95 60  

2. 95 30 

3. 55 30 

4. 72 45 

25 cyklů 

5. 72 600  

6. 4 forever  

 

4.11  Klonování DNA, transformace 
 

Klonování je proces, při kterém dochází k začlenění požadovaného úseku DNA 

do vektoru (nejčastěji plazmid), tedy molekuly, která slouží k přenesení cizí DNA do 

určité hostitelské buňky. Vzniká tak rekombinantní DNA, která je transformována do 

kompetentních buněk, kde je při růstu buněčné kultury mnohonásobně replikována. 

Vektor musí obsahovat sekvence potřebné ke vstupu, přežití a množení v hostitelské 

buňce a dále by měl hostitelské buňce přinášet určitou selekční výhodu, např. 

rezistenci k antibiotiku. Antibiotikum se pak přidává do kultivačního média a dochází 

k růstu pouze těch buněk, u kterých došlo k úspěšnému přijetí plazmidu.  

K transformaci kompetentních buněk lze využít různých metod. My jsme 

pracovali s metodou teplotního šoku a elektroporací.  
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V této diplomové práci bylo využito klonování a transformace hned v několika 

případech. V prvním případě jsme potřebovali izolovaný a amplifikovaný gen ftt1103 

vložit do plazmidu, ve kterém proběhne jeho sekvenování (rekombinantní molekula 

FTT1103pCR4.0). Druhým případem byla příprava vektoru, který bude schopen 

replikace v E. coli i ve F. tularensis (rekombinantní molekula FTT1103pKK289Km) a 

třetím případem byla transformace tohoto vektoru do F. tularensis subsp. holarctica 

kmen FSC200/∆1103 (rekombinantní molekula FTT1103pKK289Km). 
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Obr. 5. Schématické znázornění klonování DNA a transformace do bakteriální 

buňky (Lodish 1999) 
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Transformace  
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Buňky neobsahující plazmid 
nepřežívají na selektivní půdě 

Autonomní 
replikace 

Buněčné množení 

Kolonie buněk obsahující kopie 
rekombinantního plazmidu 
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4.11.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

Příprava vektoru pro sekvenování 

• TOPO TA Cloning Kit for Sequencing, Invitrogen 

• One Shot TOP10 Chemically Competent E. coli, Invitrogen 

• S.O.C. médium (rozpustit 20 g Trypton, 5 g Yeast extract a 0,5 g NaCl v 950 ml 

deionizované vody, přidat 10 ml 250 mM KCl a 5 ml 2M MgCl2 a autoklávovat 

(=S.O.B. médium), před použitím přidat 20 ml 1M sterilní glukózy) 

 

 Příprava vektoru replikujícího se ve F. tularensis 

• superkompetentní E. coli XL-1 Blue 

• 10x TB pufr (10 mM HEPES, 15 mM CaCl2, 250 mM KCl, rozpustit 

v deionizované vodě a přidat 55 mM MnCl2) 

 

Transformace F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103 

• elektrokompetentní buňky F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103  

• GenePulser Xcell Electroporation System, Bio-Rad 

• Chamberlain médium (navážky na 2 l média) 

Roztok 1: 0,8 g L-arginin-HCl, 0,4 g L-cystein-HCl, 0,4 g L-histidin-HCl, 0,8 g L- 

isoleucin, 0,8 g L-leucin, 0,8 g L-lysin-HCl, 4,0 g DL-prolin, 0,8 g DL-serin, 4,0 g 

DL-threonin, 0,8 g DL-valin, 0,8 g DL-methoinin  

Roztok 2: 8,0 g glukóza 

Roztok 3: 20,0 g NaCl, 2,0 g KH2PO4, 2,0 g K2HPO4 

Roztok 4: 0,8 g L-kyselina asparová, 0,8 g L-tyrosin 

Doplňky roztoku 1: L-thiamin-HCl (0,02 g/10 ml, do 2 l média přidat 4 ml 

roztoku), Spermine tetrahydrochlorid M (0,08 g/10 ml, do 2 l média přidat 10 ml 

roztoku), Calcium panthotenate L (0,01 g/10 ml, do 2 l média přidat 4 ml 

roztoku) 

Doplňky roztoku 2: MgSO4.7H2O (0,675 g/10 ml, do 2 l média přidat 4 ml 

roztoku), FeSO4.7H2O (0,01 g/10 ml, do 2 l média přidat 4 ml roztoku) 

� Navážky chemikálií rozpustit ve zhruba 200 ml deionizované vody 

� Roztok 4, který je nejprve zakalený, připravit rozpouštěním za přidávání 

3 M NaOH (titrovat do rozpuštění zákalu) 

� Smíchat roztoky s jejich doplňky, smíchat roztok 1 a 2, přidat roztok 3, 

pořádně zamíchat a přidat roztok 4 

� Upravit pH na 6.3 pomocí koncentrované HCl 

� Doplnit do objemu 2,0 l 
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� Přefiltrovat přes jednorázový filtr 0,22 µm přímo do sterilních lahví, 

skladovat při 4°C 

 

 Příprava kompetentních buněk  

• superkompetentní E. coli XL-1 Blue  

� zaočkovat kolonie z plotny do 50 ml S.O.B média a kultivovat do OD 

0,6, inkubovat buňky 10 minut na ledu, centrifugovat 10 minut při 

2500 g 4°C, resuspendovat peletu ve 20 ml studeného TB pufru, 

inkubace 10 minut na ledu, centrifugace 10 minut při 2500 g 4°C, 

resuspendovat peletu ve 4 ml studeného TB pufru, opatrně přidávat 

DMSO do konečné koncentrace 7%, inkubovat 10 minut na ledu, 

uchovávat při -80°C 

• elektrokompetentní buňky F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103 

(Maier et al. 2004) 

� bakterie  kultivovat do OD 0,3-0,6, centrifugovat 15 minut při 4°C 

7300 RPM, dvakrát promýt 0,5 M sacharózou a resuspendovat 

v přibližně 2 ml 0,5 M sacharózy, připravit alikvóty po 100 ul a 

uchovávat při -80°C 

 

4.11.2 Postup 
 

Příprava vektoru pro sekvenování 

Při práci s komerční soupravou na TOPO klonování jsme postupovali podle 

pokynů výrobce. Chemokompetentní E. coli TOP10 jsme po dokončení transformace 

kultivovali na plotnách s LB půdou a kanamycinem. 

Pro ověření, že klonování a transformace proběhly úspěšně, jsme provedli PCR 

na koloniích. 

 Příprava vektoru replikujícího se ve F. tularensis 

 Ke 200 µl kompetentních buněk E. coli XL-1 Blue jsme přidali plazmidový vektor 

FTT1103pKK289Km vzniklý ligací genu ftt1103 a vektoru pKK289Km. Směs jsme 

inkubovali 30 minut na ledu a poté jsme provedli teplotní šok inkubací 90 s při 42°C. 

Ihned jsme směs přesunuli na led a přidali 400 µl LB média předehřátého na 

laboratorní teplotu. Následovala inkubace 1 hodinu při 37°C ve vodní lázni a celý 

objem se vysel na plotny s LB půdou s kanamycinem. 

 Pro ověření přítomnosti fúzního genu ftt1103 ve vektoru pKK289Km jsme 

provedli PCR na koloniích, minipreparaci plazmidů a kontrolní restrikci.  
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Transformace F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103 

Plazmid FTT1103pKK289Km jsme smíchali se 100 µl elektrokompetentních 

buněk a inkubovali 10 minut při laboratorní teplotě. Po inkubaci jsme směs přemístili do 

0,2 cm kyvet a elektroporovali za podmínek: 2,5 kV, 25 uF, 600 Ω. Ihned po 

elektrickém šoku jsme přidali 1 ml Chamberlain média vytemperovaného na 37°C, 

přemístili roztok do 15 ml zkumavek a inkubovali 4 hodiny při 37°C v třepačce. Po 

uplynutí doby inkubace jsme kulturu stočili 2 minuty při 24°C 5 000 rpm. Odebrali jsme 

většinu supernatantu, ve zbytku (zhruba 100 µl) jsme peletu resuspendovali a vyseli na 

McLeod půdu obsahující kanamycin a inkubovali 4-5 dní do výskytu kolonií. 

 

4.12  Izolace plazmidů 
 

Při izolaci plazmidové DNA se využívá především rozdílu vlastností cccDNA 

(Circular Covalently Closed DNA) a ostatních forem DNA. cccDNA narozdíl od 

lineárních fragmentů po denaturaci rychle renaturuje, zatímco lineární fragmenty 

chromozomální DNA precipitují a jsou odstraněny centrifugací.  

Komerčně dodávané soupravy většinou pracují se schopností speciálně 

vytvořených membrán zachytit plazmid. Postup se skládá ze tří základních kroků, 

kterými je lýza bakteriálních buněk, adsorpce plazmidové DNA na membránu a její 

následná eluce. 

4.12.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

V této diplomové práci jsme pro izolaci plazmidu používali dvě komerční 

soupravy.  

• AurumTM Plasmid Mini Kit, Bio-Rad 

• QIAprep Spin Miniprep kit, Qiagen 

 

Izolace alkalickou lyzí 

• PEB1 roztok (50 mM glukosa, 25 mM Tris pH 8.0, 10 mM EDTA) 

• P2 roztok (0,2 M NaOH, 1% SDS) 

• TE pufr (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0) 

• RNasa A, Fermentas 

• Isopropanol, Fluka 

• Acetát draselný, Fluka 
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4.12.2 Postup 
 

V případě použití komerční soupravy jsme postupovali podle firemního 

manuálu.  

Při izolaci alkalickou lyzí jsme nejprve bakteriální kulturu centrifugovali 3 minuty 

při 13 000 g a peletu resuspendovali ve 100 µl roztoku PEB1. Přidali jsme 200 µl 

roztoku P2, šetrně jsme směs promíchali a inkubovali 5 minut při laboratorní teplotě. 

Poté jsme přidali 150 µl 3 M acetátu draselného (pH 5.2), opět jsme promíchali a 

inkubovali 10 minut na ledu. Po centrifugaci 10 minut při 13 000 g jsme odebrali 

supernatant obsahující plazmidovou DNA. K supernatantu jsme přidali jeden objem 

isopropanolu a opět centrifugovali. Vzniklou peletu jsme promyli 200 µl 80% etanolu. 

Plazmidovou DNA jsme vysušili ve vakuu a rozpustili ve 20 µl TE pufru s RNázou A 

koncentrace 20 µl/ml.  

Pro kontrolu úspěšnosti amplifikace a klonování genu ftt1103 jsme izolovaný 

plazmidový vektor FTT1103pCR4.0 nechali sekvenovat. Sekvenace plazmidů byla 

provedena na pracovišti Generi Biotech v Hradci Králové.  

Pro ověření izolovaného plazmidového vektoru FTT1103pKK289Km jsme 

použili kontrolní restrikci a následnou elektroforézu. 

 

4.13  French press 
 

Použití přístroje French press je jednou z metod, která nám umožňuje rozrušit 

bakteriální stěnu a získat  lyzát obsahující proteiny, které bakterie produkovala. Jeho 

využití je ale širší, používá se pro desintegraci chloroplastů, krevních buněk, 

jednobuněčných organismů, pro homogenizaci živočišných tkání a dalších biologických 

materiálů. Principem přístroje je vývoj vysokého tlaku (až 40 000 psi) na buňku, který 

vede k rovnoměrnému růstu intracelulárního tlaku. Po průchodu celou je vzorek 

vystaven rychlému snížení okolního tlaku. Intracelulární tlak se ale snižuje pomaleji a 

rozdíl těchto tlaků způsobí, že buněčná stěna praskne a uvolní intracelulární obsah.  

4.13.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• 10x PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2mM K2HPO4, 

pH 7.4) 

• lyzační pufr (50 mM Tris/HCL pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 1% 

TRITON X-100) 

• inhibitory proteáz Complete, EDTA-free, Roche 

• Benzonáza® Nukleáza, Sigma-Aldrich 
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• French Pressure Cell Press, Thermo Scientific 

4.13.2 Postup 
 

Bakteriální kultury jsme setřeli do zkumavek s 2 ml PBS a centrifugovali 30 

minut 4 000 rpm při 4°C. Peletu jsme promyli 2 ml PBS a opakovali centrifugaci. 

Vzniklou peletu jsme resuspendovali v 1,5 ml lyzačního roztoku a přidali 30 µl inhibitorů 

proteáz a 1 µl benzonázy. S přístrojem French press jsme manipulovali podle pokynů 

výrobce. Vzniklý celobuněčný lyzát jsme centrifugovali 30 minut 6 500 rpm při 4°C, 

supernatant odebrali do nové zkumavky a centrifugaci jsme opakovali. U získaného 

lyzátu jsme stanovili koncentraci proteinů.  

 

4.14  Stanovení koncentrace proteinů 
 

Pro měření koncentrace proteinů ve vzorku jsme používali dvě komerční 

soupravy. Jejich volba se řídila předpokládaným množstvím proteinů ve vzorku. Obě 

komerční soupravy využívají ke stanovení koncentrace bílkovin BCA metodu. Tato 

metoda využívá schopnosti proteinů redukovat dvojmocnou měď na jednomocnou, 

která pak reaguje s kyselinou bicinchoninovou (BCA) za vzniku barevného komplexu 

s absorpčním maximem při 562 nm. Jako standard pro kalibraci slouží hovězí sérový 

albumin (BSA). 

4.14.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination, Sigma-Aldrich 

o Pro koncentraci proteinu 200-1000 µg/ml 

• Micro BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific 

o Pro koncentraci proteinu 0,5-20 µg/ml 

4.14.2 Postup 
 

BCA 

Roztoky A a B jsme smíchali podle instrukcí výrobce. K 5 µl vzorku jsme přidali 

45 µl vody a k této směsi jsme přidali 1 ml směsi činidel. Pro vytvoření kalibrační křivky 

jsme použili zásobní roztok BSA (1 mg/ml), ze kterého jsme připravili ředící řadu, která 

obsahovala 0, 2, 4, 6, 8 a 10 mg proteinu/ml (Tab. 14). Ke každému vzorku kalibrační 

řady jsme opět přidali 1 ml činidla. Inkubace probíhala 30 minut při 37°C. Intenzitu 

vzniklého modrofialového zbarvení jsme měřili jako absorbanci při vlnové délce 
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562 nm. Ze získaných dat kalibrační řady standardu jsme sestrojili graf závislosti 

absorbance na koncentraci proteinů a pomocí rovnice regrese vypočítali koncentraci 

proteinů ve vzorcích. 

 

Tab. 14. Kalibrační řada standardů pro metodu BCA 

zkumavka 
objem vody 

[µl] 

objem BSA 

[µl] 

objem činidla 

[ml] 

koncentrace BSA 

[mg/ ml] 

1 50 0 1 0 

2 40 10 1 2 

3 30 20 1 4 

4 20 30 1 6 

5 10 40 1 8 

6 0 50 1 10 

 

MicroBCA 

Zásobní kalibrační řadu standardů BSA jsme připravili podle Tab. 15. Tyto 

zásobní roztoky jsme použili pro sestrojení samotné řady pro měření kalibrační křivky 

(k 300 µl odebraných ze zkumavky zásobní kalibrační řady standardů jsme přidali 

300 µl činidla). Přidávané činidlo bylo tvořeno z 25 dílů roztoku MA, 24 dílů roztoku MB 

a 1 dílu roztoku MC. Samotné vzorky byly smíchány s 300 µl činidla v poměru 1:1 

(vzorky byly ředěny vodou a ředění zahrnuto do výpočtu koncentrace). Stanovované 

vzorky a vzorky pro kalibrační řadu byly inkubovány 60 minut při 60°C. Poté byly 

ochlazeny na pokojovou teplotu a do 10 minut změřeny při 562 nm. Výpočet 

koncentrace bílkoviny je shodný s metodou BCA. 

 
 Tab. 15. Kalibrační řada standardů BSA 

zkumavka objem vody [ml] objem BSA [ml] koncentrace BSA 
[µg/ ml] 

A 2,25 0,25 BSA 200 
B 4,0 1,0 z A 40 
C 2,0 2,0 z B 20 
D 2,0 2,0 z C 10 
E 2,0 2,0 z D 5 
F 2,0 2,0 z E 2,5 
G 2,4 1,6 z F 1 
H 2,0 2,0 z G 0,5 
I 4,0 0 blank 
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4.15  Imunoprecipitace proteinu DsbA s FLAG®-kotvou 
 

 

Imunoprecipitace je technika, kdy je protein ze směsi vysrážen (precipitován) 

pomocí specifické protilátky. Imunoprecipitace vyžaduje, aby byly protilátky navázány na 

pevný povrch. K tomu se většinou používají vysoce porézní agarózové kuličky. Protilátky 

navázané na tyto kuličky specificky vážou protein. Posledním krokem je eluce 

navázaného proteinu. 

4.15.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• FLAG®Tagged Protein Immunoprecipitation Kit, Sigma-Aldrich 

4.15.2 Postup 
 

Při imunoprecipitaci DsbA proteinu značeného FLAG® kotvou, produktu fúzního 

genu ftt1103, pomocí komerční soupravy  jsme se řídili pokyny výrobce. K závěrečné 

eluci byl použit eluční pufr (0,1 M glycin, pH 3.5), vzorkový pufr bez DTT a 

β-merkaptoetanolu a 3x FLAG peptid. Vše bylo součásti komerční soupravy.  

 

4.16  Příprava frakce obohacené o lipoproteiny  
 

Při přípravě frakce obohacené o lipoproteiny za použití detergentu Triton X-114 

jsme vycházeli z práce Thakran et al. (2008). 

4.16.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• Lyzační pufr PTX (350 mM NaCL, 2% Triton X-114, rozpustit v PBS) 

• inhibitory proteáz Complete, EDTA-free, Roche 

• 10x PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM K2HPO4, pH 7.4) 

• Chlorid sodný, Penta 

4.16.2 Postup 
 

Bakteriální kultury jsme setřeli do zkumavky se 2 ml PBS a centrifugovali 30 

minut při 4°C 4000 rpm. Pelety jsme promyli 2 ml PBS a zopakovali centrifugaci. Pelety 

jsme rozpustili ve 2 ml lyzačního pufru PTX a přidali 40 µl inhibitorů proteáz. 

Následovala hodinová inkubace při 4°C. Následně byl vzorek 30 minut centrifugován 

při 4°C 4000 rpm. Supernatant jsme odebrali a inkubovali 10 minut při 37°C, 
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následovala centrifugace 10 minut při 4°C 14 000 rpm. Horní vodnou fázi jsme 

odstranili a ke zbytku vzorku přidali stejný objem roztoku PBS s 350 mM NaCl a znova 

inkubovali 10 minut při 37°C. Celý proces separace jsme opakovali ještě dvakrát. Na 

závěr jsme přidali 2,5 objemu ethanolu a inkubovali přes noc při -20°C. Následující den 

jsme vzorky 10 minut centrifugovali při 4°C 14 000 rpm a vzniklou peletu 

resuspendovali v PBS. Takto připravený vzorek jsme použili pro protilátkovou detekci. 

Lipoproteinovou frakci jsme použili i pro izolaci DsbA proteinu metodou 

imunoprecipitace. V tomto případě jsme detergentovou frakci po separaci doplnili 

přidáním PBS do původního objemu.  

4.17  SDS-polyakrylamidová gelová elektroforéza proteinů  
(SDS-PAGE) 

 
Tato metoda elektroforetického dělení proteinů umožňuje jejich separaci na 

základě rozdílné velikosti (molekulové hmotnosti). Zahřátím vzorku za denaturačních a 

redukčních podmínek dochází k denaturaci proteinu a navázání molekul SDS 

(dodecylsulfát sodný). Tento detergent udělí proteinu vysoký záporný náboj úměrný 

jeho velikosti. V elektrickém poli vzniklém při elektroforéze putují proteiny ke kladné 

elektrodě (anodě). Během své migrace jsou proteiny separovány v polyakrylamidovém 

gelu na principu molekulového síta.  

4.17.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• 10% separační polyakrylamidový gel 

• 4% zaostřovací gel 

• horní pufr (15 g TRIS, 72 g glycin, 2,5 g SDS, doplnit do 2,5 l vody, pH 8,5) 

• dolní pufr (15 g TRIS, 72 g glycin, 2,5 g SDS, 0,5 g azid sodný, doplnit do 2,5 l 

vody, pH 8,5) 

• sekundární butanol saturovaný vodou (50 ml sek. butanolu, 10 ml deionizované 

vody) 

• 3x SDS vzorkový pufr (1,875 ml TRIS-HCl pH 6.8, 3 ml glycerolu, 0,69 g SDS, 

0,3 ml 0,1% bromfenolové modři a doplnit do 10 ml deionizovanou vodou) 

• Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards, Bio-Rad 

• Mini-PROTEAN®3 Cell, Bio-Rad 

4.17.2 Postup 
 

Podle návodu výrobce jsme postupně podle potřeby sestavili všechny 

komponenty z komerční sady Mini-PROTEAN®3 Cell, Bio-Rad (Obr. 6). Pro 
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elektroforézu jsme použili 10% separační polyakrylamidový gel, složení popsáno 

v Tab. 16. Směs 0,12 g PDA (1,4-bis(acryloyl)piperazin) a 4,5 g akrylamidu v 15 ml 

vody jsme si připravili jako čerstvý zásobní roztok. Gel jsme okamžitě po přidání 

TEMEDu napipetovali mezi složená skla, převrstvili 0,7 ml sekundárního butanolu 

saturovaného vodou a nechali 1 hodinu a 10 minut polymerovat. Poté jsme odstranili 

sekundární butanol a nasadili hřeben se zvoleným počtem jamek a nalili 4% 

zaostřovací gel (Tab. 17). Polymerace probíhala 45 minut. 

 

Tab. 16. Složení 10% separačního polyakrylamidového gelu 

akrylamid+PDA 5, 01 ml 

1,5 M TRIS-HCl, pH 8.8 3,75 ml 

voda 6,0 ml 

 odvzdušnit 

10% SDS 150 µl 

10% APS* 37,5 µl 

TEMED** 3,75 µl 

* persíran amonný 

** N, N, N′, N′-tetra-methyl-ethylendiamin  

Množství roztoku postačí na nalití 2 minigelů. Na 1 gel je potřeba 4,9 ml roztoku. 

 

Tab. 17. Složení zaostřovacího gelu 

akrylamid+PDA 1,3 ml 

0,5 M TRIS pH 6,8 2,5 ml 

voda 6,1 ml 

 odvzdušnit 

10% SDS 100 µl 

10% APS 50 µl 

TEMED 10 µl 

 

Skla se zpolymerizovanými gely jsme upevnili do elektrodového držáku a vložili 

do nádobky. Do prostoru mezi skly jsme až po horní okraj nalili horní pufr, do vnějšího 

prostoru jsme nalili dolní pufr. Vzorky jsme povařili 5 minut s 3x SDS vzorkovým 

pufrem a nanesli je do vzorkových jamek. Elektroforéza probíhala za těchto podmínek: 

200 V (konstantní), max 240 mA (v průběhu elektroforézy 80-100 mA), délka přibližně 

1 hodina. 
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Obr. 6. Mini-PROTEAN®3 Cell, Bio-Rad 

 

 

4.18  Přenos proteinů na membránu (Western blotting) 
 

Tato metoda patří mezi metody detekce proteinů po elektroforéze 

v polayakrylamidovém gelu. Princip spočívá v elektrotransferu proteinů z gelu na 

membránu (nitrocelulóza, nylon, polyvinylidendifluorid). Poté následuje detekce 

proteinu pomocí protilátek. V této diplomové práci jsme používali semi-dry blotting. 

Jeho výhodou je homogenní elektrické pole, menší spotřeba přenosového pufru a 

možnost simultánního přenosu z několika gelů.  

 

4.18.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

• BioTraceTMPVDF Transfer Membrane, Pall Corporation 

• filtrační papír Whatman 3, Whatman 

• transferový pufr (15,15 g TRIS, 72 g glycin, 1 l metanolu, doplnit do 5 l 

deionizovanou vodou) 

• Trans-Blot® SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell, Bio-Rad 
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4.18.2 Postup 
 

Ustřihli jsme membránu o velikosti gelu (8,5 x 5,4 cm), smočili ji v metanolu a 3x 

promyli v transferovém pufru. Do transferového pufru jsme namočili i připravené 

filtrační papíry. Sendvič (Obr. 7) jsme umístili na spodní katodovou část blotovacího 

přístroje a víko jsme připevnili podle návodu výrobce (Obr. 8). Blotování probíhalo při 

těchto podmínkách: 170 mA (konstantní), max 25 V, 20 minut. Po blotování jsme gel i 

membránu smočili ve vodě, gel jsme použili pro barevnou vizualizaci proteinů (koloidní 

modření, rychlé stříbření) a membránu pro imunodetekci.  

 

 

Obr. 7. Schématické znázornění blotovacího sendviče pro Semi-dry 

elektroblotting 

 

 

 

Obr. 8. Manipulace s přístrojem Trans-Blot® SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer 

Cell, Bio-Rad 

+ anoda 

Blotovací 
membrána 

gel 

- katoda 

Filtrační 
papír 

Filtrační 
papír 
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4.19  Barvení proteinů v separačním gelu 
 

Pro vizualizaci separovaných proteinů se používají dvě metody, které se liší 

především citlivostí. První metodou je modré barvení Coomassie Brilliant Blue. Barvení 

se provádí v kyselém prostředí, proteiny jsou tak fixovány ve struktuře gelu a nesou 

pozitivní náboj, což umožní vazbu barviva. Citlivější metodou než koloidní modření je 

barvení stříbrem. Principem je redukce stříbrných iontů některými aminokyselinovými 

zbytky v proteinech.  

 

4.19.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

Koloidní modření 

• Colloidal Blue Staining Kit, Invitrogen 

Rychlé stříbření 

• SilverQuestTM Silver Staining Kit, Invitrogen 

 

4.19.2 Postup 
 

U obou metod barvení proteinů po separaci jsme se drželi návodu výrobce 

komerční soupravy. 

 

4.20  Imunodetekce 
 

Imunodetekce je metoda založená na reakci antigen-protilátka. Antigenem je 

v našem případě protein nebo jeho část a komerčně vyráběná protilátka s tímto 

antigenem specificky reaguje. Pokud je protilátka značena např. pomocí fluorescenční 

molekuly nebo radioaktivním izotopem, lze molekulu antigenu detekovat přímo. 

Při přímé imunodetekci je markerem značena již primární protilátka, tedy 

protilátka proti cílovému antigenu. Oproti tomu je nepřímá imunodetekce dvoustupňová 

metoda, kdy je v prvním kroku na antigen navázána primární protilátka a v druhém 

kroku dojde k navázání značené sekundární protilátky na protilátku primární. Tato 

sekundární protilátka je většinou polyklonální a až několik molekul sekundární 

protilátky se může navázat na primární protilátku, každá na jinou část. Tím dochází 

k amplifikaci signálu. 

V této diplomové práci jsme používali dvě primární protilátky a dvě sekundární 

protilátky. První primární protilátka rozpoznávala FLAG® sekvenci FLAG® kotvy 
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připojené k proteinu DsbA. Jednalo se o monoklonální protilátku izolovanou z myši a 

jako sekundární protilátka byla použita kozí polyklonální protilátka proti myším 

imunoglobulinům. Dále jsme používali primární králičí polyklonální protilátku, která byla 

namířena proti proteinu DsbA (FTT1103). Jako sekundární protilátka byla použita 

polyklonální prasečí protilátka proti králičím imunoglobulinům. 

 

4.20.1 Materál, chemikálie, přístroje 
 

• Anti-FTT1103, k.č. R-074-AI-01, Apronex (primární protilátka) 

o Polyclonal Swine Anti-Rabbit Immunoglobulins, DakoCytomation 

(sekundární protilátka) 

• ANTI-FLAG® M2 Monoclonal Antibody, Sigma-Aldrich (primární 

protilátka) 

o Polyclonal Goat Anti-Mouse Immunoglobulins/HRP, 

DakoCytomation (sekundární protilátka) 

• TBS (50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5) 

• TBS-T 0,1% (50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5, 0,1% Tween) 

• TBS-T 0,05 % (50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5, 0,05% Tween) 

• Metanol, Fluka 

• Blotting grade blocker non-fat dry milk, Bio-Rad 

• BM Chemiluminiscence Blotting Substrate, Roche 

• CL-XPosureTM Film, Thermo Scientific 

• Ustalovač Rapid fixer G 354, Agfa 

• Vývojka Developer G 153 A a G 153 B, Agfa 

• Curix 60/CP1000, typ 9462, Agfa (automat na vyvolání RTG snímků) 

4.20.2 Postup 
 

Protilátková detekce antiFTT1103 

Membránu po blotování jsme smočili v metanolu a 10 minut promývali v pufru 

TBS. Následovala hodinová blokace v pufru TBS-T 0,1% s 5% mlékem (vysycení 

membrány v místech, kde nebyly přítomny proteiny) a membránu jsme nechali přes 

noc inkubovat s primární protilátkou ve 4°C (protilátka ředěna 1 000x v pufru TBS-T 

0,1% s 5% mlékem). Druhý den jsme membránu oplachovali 6x5 minut v pufru TBS-T 

0,1% a nechali hodinu inkubovat se sekundární protilátkou (naředěna 1 000x v pufru 

TBS-T 0,1% s 5% mlékem). Závěrečným krokem byl oplach 6x9 minut pufrem TBS-T 

0,1% a 5 minut v TBS. Následovala ECL detekce. 
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Protilátková detekce antiFLAG® 

Membránu s imobilizovanými proteiny jsme smočili v metanolu, opláchli ve vodě 

a nechali 30 minut blokovat v pufru TBS s 3% mlékem (vysycení membrány v místech, 

kde nebyly přítomny proteiny). Poté jsme membránu 5 minut promývali v pufru TBS a 

30 minut inkubovali s primární protilátkou při pokojové teplotě (protilátka byla naředěna 

500x v pufru TBS s 3% mlékem). Po inkubaci následoval 5 minut oplach v TBS a 30 

minut inkubace se sekundární protilátkou při pokojové teplotě (protilátka byla naředěna 

1 000x v pufru TBS s 3% mlékem). Posledním krokem bylo 20 minut promývání pufrem 

TBT-T 0,05%. Během promývání jsme pufr 8x vyměnili. Poslední oplach byl pufrem 

TBS po dobu 5 minut a následovala ECL detekce.  

ECL 

 1 ml roztoku A jsme smíchali s 10 µl roztoku B a nechali 30 minut inkubovat na 

stole. Do kapky toho roztoku jsme ponořili membránu tak, aby byl roztokem pokryt celý 

povrch membrány a nechali 1 minutu inkubovat. Poté jsme membránu přenesli do 

kazety pro vyvolávání RTG filmů. V temné komoře jsme na membránu přiložili RTG 

film a následně jsme ho vyvolali pomocí přístroje Curix 60/CP1000. 

 

4.21  Příprava vzorku pro hmotový spektrometr 
 

Jednou z nejrozšířenějších separačních a detekčních metod užívaných 

v proteomice (proteom = soubor proteinů produkovaný z genomu daného organizmu) 

je hmotová spektrometrie (MS, mass spectrometry). Hmotový spektrometr může být 

použit samostatně jako takový k identifikaci látek nebo může být zapojen jako detektor 

některé separační metody (LC, GC apod.). 

Tato analytická metoda slouží k převedení molekul na nabité částice (ionty) 

procesem ionizace. Ionty jsou následně rozlišeny podle poměru jejich hmoty 

(molekulové hmotnosti m) a náboje z. Po separaci ionty putují k detektoru, kde se 

zaznamená jejich zesílený signál a data se převedou do formy hmotnostního spektra 

(osa y = relativní inenzita v %, osa x = poměr hmotnosti a náboje m/z).  

Mezi hlavní části hmotového spektrometru patří iontový zdroj, analyzátor a 

detektor. Jako iontový zdroj se v proteomice nejčastěji používá MALDI (matrix 

assisted laser desorption/ionization) a ESI (electrospray ionization). Nejčastějšími 

analyzátory je kvadrupólový analyzátor (Q), iontová past (IT) a analyzátor doby letu 

(TOF). K zachycení signálu iontového proudu se používají detektory typu elektronový 

násobič, fotonásobič a Faradayova klec.  
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V proteomice se často setkáme s tzv. tandemovou hmotovou spektrometrií 

(MS/MS), která nám slouží k bližší charakterizaci látky. Při ní dochází k zapojení 

několika analyzátorů za sebou. V prvním analyzátoru dojde k rozlišení prekurzorových 

(mateřských) iontů a k výběru jednoho z nich. Tento ion je podroben fragmentaci 

v kolizní cele a vzniklé produktové (dceřinné) ionty jsou rozlišeny v druhém 

analyzátoru. 

Při zpracovávání dat používáme proteinové databáze. Primární databáze 

obsahují informace o peptidových sekvencích a patří sem např. Swissprot, TrEmbl 

nebo složená databáze UniProt. Sekundární databáze obsahují výsledky primárních 

databází doplněné informacemi o proteinových rodinách, doménách a funkčních 

místech. Patří sem např. InterPro, což je integrovaný zdroj osahující informace 

z databází PROSITE, PRINTS, Pfam, ProDom, PANTHER aj. 

Analýza celých proteinů pomocí MS je náročná a prakticky se neprovádí. 

Problémem je trojrozměrná struktura proteinů a vysokomolekulární hmotnost. Proto se 

používá štěpení proteinů na snadněji identifikovatelné peptidy. Ke štěpení proteinů se 

nejčastěji používá serinová proteáza trypsin. Tento enzym štěpí specificky v místech 

C-terminálního konce argininu a lysinu (pokud sousední aminokyselinou není prolin). 

Maximální aktivitu má při rozmezí pH 7-9 a inaktivován při pH 4. 

4.21.1 Materiál, chemikálie, přístroje 
 

Příprava vzorků na MALDI-TOF/TOF 

• Promývací pufr (100 mM Tris-HCl pH 8.5 v 50% acetonitrilu) 

• Ekvilibrační a štěpící pufr (50 mM NH4HCO3 pH 7.8 v 5% acetonitrilu) 

• Trypsin, Promega (Trypsin, 0,2 µg/µl v rekonstitučním pufru) 

• Matrice, LaserBiolabs (α-kyano-4-hydroxy skořicová kyselina, 5 mg/ml 

v 50% acetonitrilu a 0,1% TFA) 

• 10 mM dithiotreitol (DTT) ve 100 mM uhličitanu amonném (ABC) 

• 55 mM jodacetamid (IAA) ve 100 mM uhličitanu amonném (ABC) 

• 1% trifluoroctová kyselina (TFA) v acetonitrilu 

• OptiTOFTM 384 Well Insert (123 x 81 mm), Applied Biosystems 

• 4800 MALDI TOF/TOF analyzer, Applied Biosystems 

• GPS ExplorerTM Software verze 3.6, Applied Biosystems 

  

Příprava vzorků na LC MALDI-TOF/TOF – metanol/chloroformová extrakce 

dle Hilder et al. (2007) 

• Metanol, Fluka 
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• Chloroform, Lachema 

• RapiGest SF Surfactant, Waters (rozpuštěn ve 100 mM NH4HCO3) 

• dithiotreitol (DTT), Sigma-Aldrich 

• jodacetamid (IAA), Sigma-Aldrich 

• kyselina trifluoroctová (TFA), Sigma-Aldrich 

• Trypsin, Promega 

• 100 mM NH4HCO3 

• Koncentrovaná HCl 

• Ultimate 3000 system, Dionex 

• Kolona: Atlantis dC18 3 µm, 100 µm x 150 mm 

• Předkolona: C18 PepMap100, 300 µm x 5 mm, 100 Å 

• OptiTOF™ LC/MALDI Insert (123 x 81 mm), Applied Biosystems 

• 4800 MALDI TOF/TOF analyzer, Applied Biosystems 

• ProteinPilot 2.1.0. software 

• Probot MALDI Spotter, Dionex 

• 4800 MALDI TOF/TOF analyzer, Applied Biosystems 

4.21.2 Postup 
 

Příprava vzorku pro MALDI-TOF/TOF 

Pokud vzorek připravujeme z proteinu separovanho z gelu, je prvním krokem 

odstranění barvy z gelu. Vyříznutý kousek gelu po SDS-PAGE a barvení jsme vložili do 

zkumavky a rozdělili na menší části. Přidali jsme 200 µl promývacího pufru a inkubovali 

20-30 minut v termomixeru při 30°C. Po inkubaci jsme odstranili supernatant, přidali 

200 µl ekvilibračního pufru a inkubovali 30 minut v termomixeru při 30°C. Po 30 

minutách jsme přidali 500 µl acetonitrilu, inkubovali 10 min. Gel zbělal. Odstranili jsme 

tekutinu a ke kouskům gelu přidali 40 µl 10 mM DTT ve 100 mM ABC a inkubovali 30 

minut v termomixeru při 56°C. Opět jsme přidali 500 µl acetonitrilu, inkubovali 10 minut. 

Odstranili jsme tekutinu a přidali 40 µl 55 mM IAA ve 100 mM ABC a inkubovali 20 

minut při pokojové teplotě v temnu v termomixeru. Poté jsme přidali 500 µl ACN, 

inkubovali 10 minut a odstranili tekutinu a kompletně vysušili. Pro jeden vzorek jsme 

smíchali 1 µl trypsinu s 9 µl vychlazeného štěpícího pufru a nechali 20 minut bobtnat 

v lednici, poté jsme kousky gelu převrstvili 25 µl štěpícího pufru a inkubovali přes noc 

v termomixeru při 37°C. Druhý den jsme k reakční směsi přidali 50 µl 1% TFA 

v acetonitrilu a inkubovali 20-30 minut v termomixeru při teplotě 30-60°C. Supernatant 

jsme přenesli do nové zkumavky a zakoncentrovali na 5-10 µl. 
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Na MALDI destičku jsme nakápli 0,7 µl vzorku a po zaschnutí převrstvili 0,7 µl 

matrice. Vzorky byly změřeny na přístroji 4800 MALDI TOF/TOFTM Analyzer. Výsledná 

data byla zpracována za použití GPS ExplorerTM Software verze 3.6 (Applied 

Biosystems), který pracuje s algoritmem MASCOT a vyhodnocována proti databázi 

F. tularensis LVS. Jako fixní modifikace byla nastavena karbamidometylace 

cysteinových zbytků, jako variabilní modifikace byla nastavena oxidace methioninu. 

Příprava vzorků pro LC MALDI-TOF/TOF – metanol/chloroformová extrakce 

dle Hilder et al. (2007) 

Ke vzorku po imunoprecipitaci s použitím anti FLAG® M2 agarózy jsme přidali 4 

objemy metanolu a 1 objem chloroformu, směs jsme vortexovali a přidali 3 objemy 

vody. Centrifugovali jsme 2 minuty při 14 000 rpm a opatrně odstranili horní fázi. Ke 

zbytku vzorku jsme přidali 3 objemy metanolu, opět vortexovali a stočili 2 minuty při 

14 000 rpm. Odstranili jsme supernatant a peletu resuspendovali v 0,1% Rapigestu. 

K roztoku jsme přidali roztok DTT v takovém množství, aby konečná koncentrace byla 

5 mM a inkubovali 15 minut při 60°C. V dalším kroku jsme přidali IAA tak, aby konečná 

koncentrace byla 15 mM a inkubovali 30 v termomixeru v temnu při pokojové teplotě. 

Po inkubaci jsme k roztoku přidali trypsin, aby poměr koncentrací enzym:proteiny byl 

1:50 (w/w). Inkubace probíhala v termomixeru přes noc při 37°C. Druhý den jsme 

reakci zastavili přidáním koncentrované HCl tak, aby konečná koncentrace byla 

200 mM a inkubovali jsme roztok v termomixeru 45 minut při 37°C. Po inkubaci byl 

vzorek stočen a odebrán supernatant. K supernatantu byly přidány roztoky acetonitrilu 

a TFA v takovém množství, aby vzorek obsahoval 5% acetonitrilu a 0,1% TFA. Takto 

upravený vzorek byl separován na chromatografické koloně (Atlantis dC18 3 µm, 

100 µm x 150 mm) na přístroji Ultimate 3000 system. Jako mobilní fáze byl použit 5% 

ACN s 0,1% TFA (A) a 80% ACN s 0,1% TFA (B) s využitím gradientu ACN (Tab. 18). 

 

Tab. 18. Složení mobilní fáze 

Čas (min) % A* % B** 

0 100 0 

5 100 0 

67 65 35 

85 50 50 

85,1 5 95 

93 5 95 

93,1 100 0 

115 100 0 

 * zastoupení směsi 5% ACN s 0,1% TFA v procentech v celkovém objemu mobilní fáze 

** zastoupení směsi 80% ACN s 0,1 % TFA v procentech v celkovém objemu mobilní 

fáze 
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Eluované frakce byly sbírány přístrojem Probot MALDI Spotter (Dionex) a po smíchání 

s matricí (CHCA 3,0 mg/ml v 70% ACN-H2O, 0,1% TFA) roboticky nanášeny na 

OptiTOF™ LC/MALDI destičku. Poté byly vzorky změřeny na přístroji 4800 MALDI 

TOF/TOFTM analyzer a vyhodnoceny pomocí programu Protein Pilot 2.1.0, který 

pracuje s algoritmem Paragon. 
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5  Výsledky 
 

Práce na komplementaci delečního mutanta F. tularensis subsp. holarctica 

FSC200/∆1103 a následné analýze potenciálních vazebných partnerů proteinu DsbA 

se rozdělila do několika kroků. Prvním krokem byla PCR amplifikace genu ftt1103 

podle chromozomální DNA F. tularensis subsp. holarctica FSC200. Dalším krokem 

byla příprava vektoru FTT1103pCR4.0 vhodného pro sekvenování a tím ověření, že 

během práce s DNA F. tularensis FSC200 nedošlo k žádným mutacím a gen ftt1103 

můžeme použít pro komplementaci delečního mutanta F. tularensis subsp. holarctica  

FSC200/∆1103. Následovala příprava plazmidu replikujícího se v E. coli i ve 

F. tularensis (tzv. shuttle plazmid) a jeho transformace do delečního mutanta, tedy 

komplementace in trans. Závěrečným krokem byla snaha o purifikaci proteinů 

interagujících s proteinem DsbA pomocí imunoprecipitace a jejich identifikace pomocí 

hmotové spektrometrie. 

 

5.1 Amplifikace genu ftt1103 
 

Z klinického izolátu F. tularensis FSC200 jsme izolovali chromozomální DNA, 

která nám sloužila jako templátová DNA pro PCR reakci. Oligonukleotidy použité pro 

amplifikaci genu byly navrženy tak, aby došlo k fúzi genu ftt1103 se sekvencí kódující 

FLAG® kotvou. Toto značení jsme provedli, abychom mohli fúzní protein kódovaný 

tímto genem izolovat pomocí imunoprecipitace komerčně dostupnou anti-FLAG M2 

agarózou. Dále tyto oligonukleotidy vkládají na začátek a konec genu restrikční místa 

pro enzymy NdeI a SacI. Použité oligonukleotidy a sekvence FLAG® kotvy jsou 

popsány v Tab. 19.  

 

Tab.  19. Oligonukleotidy použité pro amplifikaci genu ftt1103 (Generi Biotech) 

Ftt1103-f (NdeI*) 5′-TAA ATT TCA TAT GAC TAA GAA AAA ACT T-3′ 

Ftt1103-r (SacI*) 5′-TGA GCT CTT ATT TAT CAT CAT CAT CTT TAT AAT 

CAG CTT CAA CAC TAT CAT CAT C-3′ 

* restrikční enzymy 

Sekvence oligonukleotidů:  

Podtržená – restrikční místo 

Tučné – stop kodon 

Podtržená kurzíva – FLAG kotva 
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Po PCR reakci jsme vzorek nanesli na 1% agarózový gel (pro přípravu byla 

použita agaróza pro preparativní elektroforézu od firmy Cambrex), nechali 

elektroforeticky dělit a výsledek vizualizovali pomocí UV transiluminátoru. Na obrázku 

gelu jsme sledovali přítomnost PCR produktu o velikosti přibližně 1150 bp, což je 

velikost genu ftt1103 (Obr. 9). 

 

 

Obr. 9. Elektrofretické ověření amplifikace genu ftt1103 metodou PCR 

 

Amplifikovaný gen ftt1103 zvětšený o FLAG® kotvu jsme izolovali z gelu a 

výsledek izolace zkontrolovali nanesením malého množství získaného fragmentu na 

1% agarózový gel a provedením elektroforézy. Opět jsme při vizualizaci detekovali 

fragment o velikosti cca 1150 bp (Obr. 10). 

 

 

Obr. 10. Kontrolní elektroforéza po izolaci genu ftt1103 z 1% agarózového gelu 

1150 bp 
1 000 bp 

1 500 bp 

    1 000 bp 

  1 500 bp 
1 150 bp 
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5.2 Příprava vektoru FTT1103pCR4.0 
 

Vektor FTT1103pCR4.0 jsme připravili za použití komerční soupravy TOPO TA 

Cloning® Kit for Sequencing (Invitrogen). Pro klonování byl použit plazmid pCR®4-

TOPO® (Obr. 11), který nese rezistenci ke kanamycinu a ampicilinu, a amplifikovaný 

gen ftt1103 s FLAG® kotvou. Rezistenci ke kanamycinu jsme využívali jako selekční 

znak.  

 

 

 

Obr. 11. Mapa plazmidu pCR®4-TOPO® (TOPO TA Cloning® Kit for sequencing 

2006) 

 

PCR produkt byl amlifikován pomocí Pfu polymerázy, která syntetizuje fragmenty 

s tzv. tupými konci. Pro TA klonování je ale nezbytné, aby klonovaný fragment měl 3´-A 

přesahy, tedy aby byl komplementární k 3´-T přesahům pCR®4-TOPO® plazmidu. 

K přidání 3´-A přesahu jsme využili aktivitu Taq polymerázy. Reakční směs pro přidání 

3´-A přesahů je popsána v Tab. 20. 
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Tab. 20. Reakční směs pro přidání 3´-A přesahů 

PCR produkt 21,5 µl 

10x Taq pufr 2,5 µl 

10 mM dATP 0,5 µl 

Taq polymeráza 0,5 µl 

inkubovat 10 až 15 minut při 72°C 

 

Nově vytvořený plazmidový vektor FTT1103pCR4.0 jsme transformovali do 

chemokompetentních buněk E. coli TOP10 a ty vyseli na LB plotny obsahující 

antibiotikum kanamycin. Na narostlých koloniích jsme testovali správnost TA klonování. 

Předpokládali jsme, že transformace plazmidu proběhla úspěšně, protože jsme získali 

kolonie rezistentní ke kanamycinu. Pro ověření začlenění genu ftt1103 do plazmidu 

jsme zvolili metodu PCR provedenou na koloniích za použití oligonukleotidů Ftt1103-f a 

Ftt1103-r. PCR produkt jsme nechali elektroforeticky dělit v 1% agarózovém gelu. 

Přítomností produktu PCR reakce o velikosti cca 1150 bp (Obr. 12) jsme ověřili, že 

transformované kolonie E. coli TOP10 nesou gen ftt1103. 

 

 

Obr. 12. Ověření přítomnosti genu ftt1103 v koloniích bakterií E. coli TOP10 

transformovaných vektorem FTT1103pCR4.0 

Pro ověření bylo náhodně vybráno 10 kolonií. 

 

Druhou kontrolní metodou byla restrikce enzymy NdeI a SacI. Restrikce byla 

provedena na plazmidech izolovaných z transformovaných kultur E. coli TOP10 

pomocí komerční soupravy AurumTM Plasmid Mini Kit (Bio-Rad). Směs jsme po 

restrikci nechali elektroforeticky dělit na 1% agarózovém gelu (Obr. 13) a délky 

výsledných fragmentů porovnali s předpokládanými fragmenty v Tab. 21. 

 

1 000 bp 

1 500 bp 
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Obr. 13. Elektroforéza po restrikci plazmidového vektoru FTT1103pCR4.0 

enzymy NdeI, SacI 

 

Tab. 21. Velikost fragmentů plazmidového vektoru po štěpení enzymy NdeI a 

SacI. 

vektor pCR®4-TOPO® 3956 bp 

gen ftt1103 1150 bp 

 

Z E. coli nesoucí vektor FTT1103ApCR4.0 jsme si připravili bakteriální štok, který 

jsme zamrazili na -80°C. K přípravě jsme použili 60% glycerol a přidali ho k 500 µl 

bakteriální kultury rostoucí přes noc v LB médiu při 37°C v takovém množství, aby 

výsledná koncentrace glycerolu byla 30%.  

Vektor FTT1103pCR4.0 jsme nechali sekvenovat firmou Generi Biotech, 

abychom měli jistotu, že v izolovaném a amplifikovaném fúzním genu ftt1103 nedošlo 

k žádným mutacím, které bychom mohli vnést do komplementovaného mutanta.  

5.3 Příprava vektoru FTT1103pKK289Km 
 

Pro přípravu vektoru FTT1103pKK289Km jsme použili plazmid pKK289KmGFP 

(Bönquist et al. 2008). Buněčná kultura byla získána ze spolupracujícího pracoviště ve 

Švédsku. Tento vektor je odvozen od vektoru pKK214 (Norquist et al. 1996) a navíc 

exprimuje Tn-5 odvozený gen pro rezistenci ke kanamycinu. Gen gfp je pod kontrolou 

promotoru GroES z F. tularensis LVS (Ericsson et al. 1997). V plazmidu 

FTT1103pKK289Km byl pod kontrolu promotoru GroES namísto gfp vložen fúzní gen 

ftt1103 vyštěpený z vektoru FTT1103pCR4.0. Restrikční místa plazmidového vektoru 

jsou znázorněna na Obr. 14. 

 

  1 150 bp 

  3 956 bp 

1 000 bp 

1 500 bp 

5 000 bp 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Schématické znázornění restrikčních míst vektoru pKK289KmGFP 

Červenými šipkami jsou zvýrazněna místa štěpená restrikčními enzymy NdeI a SacI. 

 

 

S využitím restrikčních enzymů NdeI a SacI jsme z vektoru FTT1103pCR4.0 

vyštěpili gen ftt1103 a z vektoru pKK289KmGFP jsme vyštěpili fragment GFP. Po 

restrikci jsme provedli preparativní elektroforézu (Obr. 15, 16) a výsledné restrikční 

fragmenty jsme porovnali s očekávanými fragmenty popsanými v Tab. 22. Z gelu jsme 

pak vyřezali fragmenty o velikosti odpovídající fragmentům genu ftt1103 a vektoru 

pKK289Km bez GFP.  

 

 

Npt (Kan-res) GFP 

GroEs promotor 

GFP 

Ntp (Kan-res) 

   GroEs promotor 
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Obr. 15. Elektroforéza vektorového plazmidu FTT1103pCR4.0 po restrikci 

enzymy NdeI a SacI. 

 

 

Obr. 16. Elekroforéza vektorového plazmidu pKK289KmGFP po restrikci enzymy 

NdeI a SacI. 

 

Tab. 22. Fragmenty po štěpení plazmidu pKK289KmGFP, FTT1103pCR4.0 

restrikčními enzymy NdeI, SacI 

231 bp 

477 bp pKK289KmGFP 

4795 bp* 

1150 bp** 
FTT1103pCR4.0 

3956 bp 

* fragment odpovídající vektoru pKK289Km 

** fragment odpovídající genu ftt1103 

250 bp 

500 bp 

5 000 bp 

231 bp 

  477 bp 

4 795 bp 

1 150 bp 

  3 956 bp 

1 000 bp 

4 000 bp 
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Pro ligaci fragmentů s komplementárními lepivými konci jsme použili T4 DNA 

ligázu. Výsledekem ligace byl plazmid FTT1103pKK289Km (Obr. 19), který jsme 

transformovali do superkompetentních buněk E. coli XL-1 Blue. Tyto buňky jsme po 

transformaci vyseli na selektivní LB plotny s kanamycinem. Při ověření úspěšnosti 

transformace jsme postupovali obdobně jak v kapitole 5.2. Provedli jsme PCR na 

narostlých koloniích, výsledek jsme vizualizovali pomocí elektroforézy v 1% 

agarozovém gelu. Přítomnost fragmentu o velikosti cca 1150 bp nám potvrdila, že 

transformované bakterie v sobě nesou fúzní gen ftt1103 (Obr. 17). Druhou metodou 

pro potvrzení úspěšnosti transformace byla restrikce izolovaných plazmidů enzymy 

NdeI, SacI a HindIII (Obr. 18). U restrikce pomocí enzymů NdeI a SacI jsme sledovali 

přítomnost fragmentů velikostí odpovídajícím genu ftt1103 a vektoru pKK289Km. Při 

štěpení pomocí enzymu HindIII jsme sledovali velikost a počet vzniklých fragmentů, 

který se liší u štěpení samotného vektoru pKK289KmGFP a u vektoru obsahujícího 

gen ftt1103 (Tab. 23). 

 

 

 

Obr. 17. Ověření přítomnosti genu ftt1103 v plazmidovém vektoru 

FTT1103pKK289Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 150 bp 
1 000 bp 

1 500 bp 
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  NdeI, SacI      HindIII 

     

Obr. 18. Elektroforéza po restrikci plazmidového vektoru FTT1103pKK289Km 

enzymy NdeI, SacI, HindIII   

    

Tab. 23. Teoretické fragmenty po štěpení plazmidového vektoru  

FTT1103pKK289Km a pKK289KmGFP restrikčními enzymy NdeI, SacI a HindIII 

FTT1103pKK289Km 

NdeI/SacI 1150 bp, 4795 bp 

HindIII 706 bp, 1281 bp, 1682 bp, 2279 bp 

pKK289KmGFP 

NdeI/SacI 231 bp, 477 bp, 4795 bp 

HindIII 1543 bp, 1682 bp, 2278 bp 

 

 

Z bakterií nesoucích plazmidový vektor FTT1103pKK289Km jsme si připravili 

štoky pro zamražení shodným způsobem jako v kapitole 5.2. 

  

1 000 bp 

1 500 bp 

2 000 bp 

750 bp 

500 bp 

    1 150 bp 

    4 795 bp 

706 bp 

1 281 bp 

1 682 bp 

2 279 bp 
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Obr. 19. Schématické znázornění konstrukce plazmidového vektoru 

FTT1103pKK289Km 

 

Z vybraných klonů jsme izolovali plazmid FTT1103pKK289Km a ten 

transformovali metodou elektroporace do delečního mutanta F. tularensis 

FSC200/∆1103 a bakterie vyseli na McLeod plotny s kanamycinem. Nárůst kolonií nám 

potvrdil přítomnost plazmidu obsahujícího rezistenci na kanamycin. Přítomnost genu 

ftt1103 jsme ověřovali pomoci PCR provedené na narostlých koloniích. Jako primery 

jsme použili oligonukleotidy Ftt1103-f a Ftt1103-r. PCR produkt jsme dělili na 1% 

agaróze a přítomnost genu ftt1103 potvrdil produkt o velikosti cca 1150 bp (Obr. 20). 

Po izolaci vektorového plazmidu jsme provedli kontrolní restrikci enzymy NdeI, SacI 

(Obr. 21). Získané fragmenty jsme porovnali s předpokládanými fragmenty (Tab. 24).  

Z in trans komplementovaného kmene F. tularensis FSC200/∆1103 + 

FTT1103pKK289Km jsme si připravili štoky pro zamražení v – 80°C. Bakteriální kulturu 

jsme resuspendovali v PBS s 10% glycerolem na OD600 přibližně 1 a pro zamražení 

jsme připravili alikvoty po 500 µl. 

   ftt1103 GFP 

FTT1103pCR4.0 pKK289KmGFP 

ftt1103 

FTT1103pKK289Km 

SacI NdeI NdeI SacI 
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Obr. 20. Ověření přítomnosti genu ftt1103 v koloniích bakterií  F tularensis 

FSC200/∆1103 po transformaci vektorovým plazmidem FTT1103pKK289Km. 

 

    
Obr. 21. Kontrolní restrikce enzymy NdeI, SacI po izolaci plazmidu 

FTT1103pKK289Km 

 

Tab. 24. Fragmenty po štěpení plazmidu FTT1103pKK289Km restrikčními enzymy 

NdeI, SacI 

FTT1103pKK289Km 

NdeI/SacI 1150 bp, 4795 bp 

 

1 000 bp 

1 500 bp 

1 150 bp 

1 000 bp 

1 500 bp 

5 000 bp 

1 150 bp 

4 795 bp 
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5.4 Purifikace proteinů interagujících s proteinem DsbA 

 

Přítomnost proteinu DsbA (produktu genu ftt1103) a jeho vazebných partnerů 

jsme ověřovali v celobuněčném bakteriálním lyzátu i v lipoproteinové frakci delečního 

mutanta F. tularensis FSC200/∆1103 obsahujícího plazmidový vektor 

FTT1103pKK289Km. K přípravě celobuněčného lyzátu jsme použili metody french 

press, při přípravě frakce obohacené o lipoproteiny jsme vycházeli z práce Thakran et 

al. (2008). 

U celobuněčného lyzátu i lipoproteinové frakce jsme vždy změřili koncentraci 

proteinů. Tato informace nám sloužila k tomu, abychom při práci znali množství 

proteinů ve vzorcích od všech používaných kmenů. 

K ověření přítomnosti proteinu DsbA v celobuněčném lyzátu jsme použili metodu 

protilátkové detekce s použitím dvou primárních a dvou sekundárních protilátek. První 

primární monoklonální myší protilátka rozpoznávala FLAG® sekvenci FLAG® kotvy 

připojené k proteinu DsbA. Jako sekundární protilátka byla použita kozí polyklonální 

protilátka proti myším imunoglobulinům. Druhou používanou primární protilátkou byla 

králičí polyklonální protilátka namířená proti proteinu DsbA (FTT1103). Jako 

sekundární protilátka byla použita polyklonální prasečí protilátka proti králičím 

imunoglobulinům. Před protilátkovou detekcí předcházelo elektroforetické dělení 

proteinů SDS-PAGE, kdy jsme na gel nanesli vzorek delečního mutanta obsahujícího 

prázdný plazmidový vektor (FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP), dále 

komplementovaný kmen (FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km) a přírodní izolát 

(FSC200). Dalším krokem byl přenos rozdělených proteinů na membránu a 

protilátková detekce.  

K vizualizaci výsledku protilátkové detekce provedené na celobuněčném lyzátu 

byla použita chemiluminiscenční metoda, signál byl zachycen na RTG filmu. 

Přítomnost proteinu DsbA nám potvrdil signál v oblasti 50 kD (Obr. 22). Podle 

sekvence aminokyselin má mít protein DsbA teoretickou molekulovou hmotnost Mw 39 

kDa. Je ale ověřeno, že v gelu se pohybuje jako protein o Mw 48 kDa, což je nejspíše 

způsobeno posttranslační modifikací, konkrétně glykosylací (Balonova et al. 2010). 
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Obr.  22. Ověření přítomnosti proteinu DsbA v celobuněčném lyzátu. 

1  FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP 

2  FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km 

3  FSC200 

* nespecifické reakce 

** produkt proteázové degradace 

 

Po ověření přítomnosti proteinu DsbA v komplementovaném kmeni 

FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km jsme také chtěli ověřit, zda je zachována jeho 

funkce. Vycházeli jsme z práce Straškové et al. (2009), ve které byla prokázána 

snížená schopnost proliferace in frame delečního mutanta FSC200/∆1103 v myších 

monocyto-makrofágových buňkách J774.2. Test proliferace byl proveden v buňkách 

stejné linie a to s přírodním izolátem FSC200, s in frame delečním mutantem 

FSC200/∆1103, s komplementovaným kmenem FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km  

(cFSC200/∆1103) a s delečním mutantem FSC200/∆1103 nesoucím prázdný 

plazmidový vektor pKK289KmGFP (FSC200/∆1103-GFP). Výsledek testu jasně 

prokázal obnovenou schopnost proliferace komplementovaného kmene 

FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km a tím vliv proteinu DsbA na virulenci 

F. tularensis (Obr. 23). 
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Obr. 23. Obnovení schopnosti proliferace in trans komplementovaného kmene 

FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km v myších monocyto-makrofágových buňkách 

J774.2. 

 

Pro získání proteinu DsbA a jeho vazebných partnerů z lyzátu a z lipoproteinové 

frakce jsme použili metodu imunoprecipitace. Fúzní gen ftt1103, který byl součástí 

vektoru FTT1103pKK289Km, obsahoval FLAG® epitop tvořený oktapeptidem (N-Asp-

Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C). Vzniklý fúzní protein si i v přítomnost FLAG® 

oktapeptidu zachovává svoji konformaci i funkci. Hydrofobní charakter oktapeptidu 

navíc zvyšuje pravděpodobnost, že bude lokalizován na povrchu proteinu, kde je 

přístupný pro protilátky. Imunoprecipitace byla provedena pomocí ANTI-FLAG® M2 

gelu, což je specifická monoklonální protilátka kovalentně vázaná na agarózové 

kuličky. K eluci proteinu jsou doporučovány tři postupy, jejichž volba závisí na 

charakteru proteinu a dalším použití. Prvním přístupem je eluce 3x FLAG® peptidem 

využívající kompetice FLAG® peptidu a fúzního proteinu. Druhou metodou je eluce 

0,1 M glycinem v kyselém prostředí (pH 3.5). Třetí způsob představuje eluce 

vzorkovým pufrem bez DTT a β-merkaptoethanolu. My jsme vyzkoušeli všechny tři typy 

eluce a pro další použití jsme zvolili jako nejvhodnější eluci 3x FLAG® peptidem.  

Po imunoprecipitaci následovalo elektroforetické dělení proteinů (SDS-PAGE). 

Na gel jsme nanášeli vzorek komplementovaného delečního mutanta F. tularensis 

FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km a vzorek buněčného lyzátu F. tularensis 

FSC200 

FSC200/∆1103   

cFSC200/∆1103 

FSC200/∆1103-GFP 
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FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP (negativní kontrola). Po SDS-PAGE byl jeden gel 

použit pro přenos proteinů na membránu a následnou protilátkovou detekci a druhý 

barven pomocí koloidního modření.  

Proteiny separované v gelu byly přeneseny na membránu pomocí western 

blotování a následovala protilátková detekce. Primární protilátka byla králičí 

polyklonální namířená proti proteinu DsbA (FTT1103). Jako sekundární protilátka byla 

použita polyklonální prasečí protilátka proti králičím imunoglobulinům. Vizualizace 

proběhla chemiluminiscenčně se zachycením signálů na RTG filmech. Porovnávali 

jsme signál u komplementovaného mutanta a u negativní kontroly. Přítomnost proteinu 

DsbA nám potvrdil signál v oblasti 50 kDa (Obr. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Protilátková detekce proteinu DsbA s využitím králičí polyklonální 

protilátky anti-FTT1103 

1   FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP – eluce 3x FLAG® peptidem 

2   FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP– eluce SDS vzorkovým pufrem 

3   FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP– eluce 0,1 M glycinem 

4   Proteinový standard 

5   FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km – eluce 3x FLAG® peptidem 

6   FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km – eluce SDS vzorkovým pufrem 

7   FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km – eluce 0,1 M glycinem 

8   Proteinový standard 

   

Při koloidním modření, které následovalo po SDS-PAGE, došlo ke zviditelnění 

oblastí obsaujících proteiny. Výsledek SDS-PAGE u komplementovaného mutanta 

jsme porovnávali s negativní kontrolou a z oblasti kolem 50 kD jsme vyřezali části gelu 

a dále upravovali pro analýzu pomocí MALDI-TOF/TOF (Obr. 25). Analýza nám 
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potvrdila přítomnost proteinu DsbA v komplementovaném kmeni a jeho absenci 

v delečním mutantovi. Protože ale během imunoprecipitace došlo také 

k nespecifickému navázání velkého množství dalších proteinů na agarózové kuličky, 

nebylo možné identifikovat vazebné partnery proteinu DsbA. Jako další metoda, která 

by měla být schopna identifikovat proteiny interagující s proteinem DsbA byla zvolena 

1D RP LC-MS/MS. 
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Obr. 25. Koloidní modření gelu po imunoprecipitaci s využitím ANTI-FLAG® M2 

agarózy 

1   FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP – eluce 3x FLAG® peptidem 

2   FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP – eluce SDS vzorkovým pufrem 

3   FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP – eluce 0,1 M glycinem 

4   Proteinový standard 

5   FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km – eluce 3x FLAG® peptidem 

6   FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km – eluce SDS vzorkovým pufrem 

7   FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km – eluce 0,1 M glycinem 

8   Proteinový standard 

Červeně jsou orámované oblasti, ze kterých byl vyřezán gel a vzorky upraveny pro 

analýzu pomocí MALDI-TOF/TOF. 
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Pro jednoznačnou detekci proteinu DsbA na koloidně modřeném gelu jsme 

připravili lipoproteinovou frakci z kultury F. tularensis FSC200/∆1103 + 

FTT1103pKK289Km a F. tularensis FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP. Při 

imunoprecipitaci za využití ANTI-FLAG® M2 agarózy jsme jako závěrečný krok zvolili 

pouze eluci 3x FLAG® peptidem, který se ukázal po předchozích pokusech jako 

nejvhodnější. Následovalo elektroforetické dělení proteinů pomocí SDS-PAGE. Poté 

byl jeden gel použit pro koloidní modření a následnou analýzu vzorku pomocí MALDI-

TOF/TOF. Na koloidně modřeném SDS gelu byla v eluátu z lipoproteinové frakce 

komplementovaného mutanta prokázána přítomnost jednoho proteinu, jenž chyběl ve 

vzorku z delečního kmene (Obr. 26). Tento protein byl z gelu vyřezán a následná 

analýza na tandemovém hmotovém spektrometru prokázala, že se jedná o protein 

DsbA. Tento postup ale není vhodný pro hledání potenciálních vazebných proteinů, 

jednak z důvodu použití silného detergentu TRITON-X114 při získávání lipoproteinové 

frakce, který mohl rozrušit vazebné interakce mezi proteiny, a dále pak z důvodu 

eliminace všech proteinů, které se nevyskytují v lipoproteinové frakci. 

 

       1                           2                             3                            4   

 

Obr. 26. Koloidní modření gelu po imunoprecipitaci  s využitím ANTI-FLAG® M2 

agarózy – lipoproteinová frakce 

1  proteinový standard 

2  FSC200/∆1103 + pkk289KmGFP 

3  FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km 

4 proteinový standard 
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Stejné vzorky byly použity pro western blotting a následnou protilátkovou detekci 

s využitím primární polyklonální králičí protilátky anti-FTT1103 a sekundární prasečí 

polyklonální protilátky proti králičím imunoglobulinům. Přítomnost  signálu v oblasti 

50 kD u komplementovaného kmene potvrdil přítomnost proteinu DsbA 

v lipoproteinové frakci. U negativní kontroly v podobě delečního mutanta nesoucího 

prázdný plazmidový vektor signál chyběl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27. Protilátková detekce proteinu DsbA v lipoproteinové frakci s využitím 

králičí polyklonální protilátky anti-FTT1103 

1 proteinový standard 

2 FSC200/∆1103 + pkk289KmGFP 

3 FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km 

 

Jak bylo popsáno výše, vzhledem k nemožnosti identifikovat vazebné partnery 

proteinu DsbA pomocí SDS-PAGE, byla pro jejich identifikaci využita kapalinová 

chromatografie ve spojení s tandemovou hmotovou spektrometrií. Prvním krokem před 

přípravou vzorku na analýzu 1D RP LC MALDI-TOF/TOF bylo odstranění přebytku 3x 

FLAG® peptidu. Metanol/chloroformová extrakce provedená dle Hilder et al. (2007) 

nám umožnila odstranit 3x FLAG® peptid zbylý v eluátu po imunopecipitaci. Po 

odstranění 3x FLAG® peptidu a naštěpení zbylých proteinů trypsinem mohlo dojít ke 

komparativní analýze proteinů komplementovaného mutanta F. tularensis 
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FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km a negativní kontroly v podobě F. tularensis 

FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP. Data, která jsme získali, nám odhalila několik 

proteinů, které byly detekovány pouze v eluátu trans komplementovaného delečního 

mutanta a které chyběly u negativní kontroly. Podmínkou pro identifikaci proteinu bylo 

nalezení sekvence nejméně dvou specifických peptidů (Tab. 25). 

 

Tab. 25. Proteiny identifikované v eluátu z trans komplementovaného kmene 

FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km 

 

Počet identifikovaných 

peptidových sekvencí 
Accession number Název proteinu 

4 gi|89143316 sekreční protein rodiny HlyD  

2 gi|89143489 30S ribozomalní protein 

2 gi|89144226 
protein rodiny D-alanyl-D-alanin 

karboxypeptidáz 

2 gi|89144241 hypotetický protein 

2 gi|89144599 cytosolová aminopeptidáza 

5 gi|89144257 
konzervovaný hypotetický 

lipoprotein DsbA (FTT1103) 

Proteiny identifikované nejméně na 2 specifické peptidové sekvence. 
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Diskuze 
 

F. tularensis je intracelulárním patogenem snadno zneužitelným jako biologická 

zbraň při teroristických útocích. Důvodem jsou některé její vlastnosti, mezi které 

můžeme zařadit vysokou virulenci, nízkou infekční dávku, snadný přenos aerosolem a 

schopnost po dlouhou dobu přežívat v životním prostředí. Tularémie, kterou 

F. tularensis způsobuje, je dlouhodobé oslabující onemocnění, které ve vážných 

případech může končit smrtí. Pro léčbu existuje pouze omezený počet antibiotik, jejichž 

zásoby by mohly být v případě teroristického útoku snadno vyčerpány. Možnou 

prevencí proti nákaze je očkování. Pro vývoj bezpečné vakcíny je ale nutné důkladně 

znát faktory virulence F. tularensis. Naše vědomosti o mechanizmech virulence se 

v posledních letech velice prohloubily, ale stále nejsou úplné. 

Jedním ze známých virulenčních faktorů F. tularensis je konzervovaný 

hypotetický lipoprotein nesoucí ve F. tularensis subsp. tularensis označení FTT1103. 

Tento protein je homologní k proteinům disulfid oxidoreduktázové rodiny DsbA. O 

těchto proteinech víme, že katalyzují tvorbu disulfidických můstků, které jsou nezbytné 

pro správné prostorové uspořádání molekuly a tím také pro aktivitu a stabilitu proteinu. 

Dále víme, že inaktivace DsbA proteinů stejně jako homologního proteinu FTT1103 

vede ke snížení virulence mikroorganizmu. Ale není známo jakým způsobem se přesně 

protein FTT1103, běžně nazývaný DsbA, na virulenci podílí. Odpověď by nám mohla 

přinést identifikace jeho potenciálních vazebných partnerů, tedy substrátů, na jejichž 

aktivitu by mohl mít vliv díky své katalytické funkci.  

 

 

Metodou, kterou jsme si zvolili pro izolaci vazebných partnerů proteinu DsbA, 

byla imunoprecipitace proteinů za použití ANTI-FLAG® M2 gelu. Jedná se o specifickou 

monoklonální protilátku proti FLAG® epitopu navázanou na agarózové kuličky. FLAG® 

kotvu, jejíž nukleotidová sekvence byla součástí oligonukleotidu Ftt1103-r použitého 

pro PCR, se nám podařilo úspěšně začlenit ke genu ftt1103. O tom, že fúze proběhla 

v pořádku a FLAG® kotva ani gen ftt1103 neobsahují žádné mutace, jsme se 

přesvědčili začleněním fúzního genu do sekvenačního vektorového plazmidu pCR4.0. 

Tento nově vytvořený plazmid FTT1103pCR4.0 jsme nechali komerčně sekvenovat. 

Pro začlenění fúzního genu do genomu in frame delečního mutanta 

F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103 jsme použili shuttle vektor. Toto 

označení vektoru znamená, že je schopný replikace ve dvou různých organizmech. 

Existence shuttle vektorů znamenala velký posun ve studiu virulence F. tularensis. 



 79 

V minulosti byly mnohé studie komplikovány a omezovány skutečností, že chyběly 

techniky umožňující tvorbu specifických mutantů F. tularensis pro určitý gen 

(Kuoppa et al. 2001). V naší práci jsme použili shuttle vektor pKK289KmGFP. Tento 

plazmidový vektor je schopen replikace také v E. coli. S tímto organizmem se snadněji 

manipuluje a je schopný rychle vytvořit velké množství kopií klonovaného 

plazmidového vektoru. V shuttle vektoru pKK289KmGFP jsme nahradili gen gfp fúzním 

genem ftt1103. Nově vytvořený plazmidový vektor FTT1103pKK289Km byl tedy 

nejprve vnesen do chemokompetentní E. coli. V této bakterii byl mnohonásobně 

namnožen, ale zároveň i otestován, zda začlenění genu ftt1103 s FLAG® kotvou 

proběhlo úspěšně. Protože všechny pokusy potvrdili, že fúzní gen je součástí vektoru 

FTT1103pKK289Km, došlo k jeho izolaci z E. coli a vnesení metodou elektroporace do 

delečního mutanta F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/∆1103. Na narostlých 

koloniích jsme znovu testovali přítomnost genu ftt1103. Protože nám provedené testy 

potvrdily přítomnost genu ftt1103 v genomu trans komplementovaného kmene, 

přesunul se náš zájem z oblasti genomu trans komplementovaného kmene do oblasti 

jeho proteomu. 

Prvním krokem následujícím po trans komplementaci bylo ověření, že 

komplementovaný kmen tvoří protein DsbA, produkt genu ftt1103 s navázanou FLAG® 

kotvou. K ověření jsme použili celobuněčný lyzát připravený metodou french press a 

následnou protilátkovou detekci. Použili jsme dvě primární protilátky, které měly za cíl 

dva různé epitopy. První protilátka reagovala s částí proteinu DsbA. Pozitivní reakci 

jsme tedy očekávali u kmene FSC200, u kterého je gen kódující protein DsbA 

přítomen. Další pozitivní reakci jsme očekávali i u komplementovaného kmene. Její 

přítomnost nám potvrdila, že komplementovaný kmen exprimuje protein DsbA a 

komplementace tedy proběhla úspěšně. Druhá protilátka specificky reagovala s FLAG® 

epitopem tvořeným oktapeptidem (N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C). Tato 

FLAG® kotva byla součástí fúzního genu v plazmidovém vektoru vloženém do 

delečního mutanta. Proto jediný pozitivní signál mohl poskytnout komplementovaný 

kmen F. tularensis FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km. I toto ověření proběhlo 

úspěšně a my měli jistotu, že fúzní gen je do podoby proteinu přepisován společně 

s FLAG® kotvou. 

Při imunoprecipitaci jsme využili reakce FLAG® kotvy a anti-FLAG® protilátky 

navázané na agarozových kuličkách. Protože FLAG kotva byla součástí proteinu DsbA 

v komplementované kmeni, předpokládali jsme, že při imunoprecipitaci dojde 

k purifikaci tohoto proteinu. Navíc jsme očekávali, že budou zachovány proteinové 

interakce a dojde rovněž k izolaci vazebných partnerů proteinu DsbA. Pro 

imunoprecipitaci jsme používali komerční soupravu a při závěrečné eluci získaných 
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složek z agarózových kuliček jsme vyzkoušeli všechny tři doporučené postupy. Těmi 

byla eluce 3x FLAG® peptidem, SDS vzorkovým pufrem bez DTT a β-

merkaptoethanolu a eluce 0,1M glycinem v kyselém prostředí. V našem případě se 

jako nejvíce účinná se ukázala eluce FLAG® peptidem. 

Pro ověření účinnosti imunoprecipitace jsme opět zvolili metodu protilátkové 

detekce. Tentokrát jsme použili pouze protilátku proti proteinu DsbA. Primární protilátku 

proti FLAG® kotvě jsme nepoužili z toho důvodu, že reakce FLAG® kotvy a anti-FLAG® 

protilátky byla využita při imunoprecipitaci. Jako negativní kontrolu jsme použili deleční 

kmen FSC200/∆1103 obsahující prázdný plazmidový vektor pKK289KmGFP. Prázdný 

plazmidový vektor jsme do delečního mutanta vložili, abychom měli potvrzeno, že 

samotný plazmid nijak neovlivňuje výsledky pokusů. Protilátková detekce a následná 

vizualizace s využitím chemiluminiscence potvrdila přítomnost proteinu DsbA v eluátu 

komplementovaného kmene. Také jsme díky ní mohli zhodnotit účinnost jednotlivých 

elučních metod. Nejsilnější signál, tedy největší podíl eluovaného proteinu DsbA, byl ve 

vzorku po eluci 3x FLAG® peptidem. 

Výsledek imunoprecipitace jsme vizualizovali také obarvením gelu po SDS-

PAGE metodou koloidního modření, které je kompatibilní s analýzou hmotovým 

spektrometrem. Očekávali jsme, že na gelu budou viditelné rozdíly v zastoupení 

proteinů u negativní kontroly a u komplementovaného kmene. Bohužel výsledek 

koloidního modření ukázal, že se na agarózové kuličky nespecificky navázalo velké 

množství dalších proteinů a tak nebylo možné otestovat přítomnost vazebných 

partnerů. Metodu jsme se pokoušeli optimalizovat na několika úrovních, ale stále nám 

zůstávalo přítomno velké množství nespecifickýc vazeb. Přesto jsme z obarveného 

gelu vyřezali fragmenty kolem oblasti 50 kD a to jak z negativní kontroly, tak i 

z komplementovaného kmene. Vzorky gelu jsme upravili pro analýzu na hmotovém 

spektrometru. Analýza pomocí MALDI-TOF/TOF nám potvrdila přítomnost proteinu 

DsbA v komplementovaném kmeni a jeho absenci v delečním mutantovi, bohužel 

nebyla schopna odhalit potenciální vazebné partnery. Rozhodli jsme se tedy, že pro 

separaci peptidů použijeme metodu kapalinové chromatografie a tandemový hmotový 

analyzátor použijeme jako detektor. Při tomto uspořádání experimentu bylo totiž 

pravděpodobnější, že budeme schopni sledovat rozdíly v proteinovém zastoupení 

eluátů trans komplementovaného a kontrolního kmene. 

Abychom byli schopni nezpochybnitelně detekovat protein DsbA na koloidně 

modřeném gelu, rozhodli jsme se provést imunoprecipitaci s použitím lipoproteinové 

frakce připravené podle Thakran et al. (2008). Protilátková detekce ověřila přítomnost 

proteinu DsbA v eluátu komplementovaného kmene a jeho nepřítomnost v eluátu 

delečního mutanta. Vzorek byl změřen také pomocí MALDI-TOF/TOF a výsledky 
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komparativní analýzy byly obdobné. Nalezení vazebných partnerů jsme v tomto 

případě neočekávali, protože pro přípravu lipoproteinové frakce bylo použito silné 

denaturační činidlo TRITON X-114, které pravděpodobně rozrušilo případné vazebné 

interakce. Dále pak izolací lipoproteinové frakce jsme výrazně zjednodušili zastoupení 

testovaných proteinů a tím pádem z analýzy vyloučili všechny proteiny, které se 

nevyskytují v lipoproteinové frakci. Tento pokus nám ověřil, že protein DsbA se 

skutečně řadí mezi lipoproteiny. 

Komplementovaný kmen FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km jsme použili i 

pro ověření, zda produkovaný protein DsbA má zachovanou funkci, která z něho činí 

faktor virulence bakterie F. tularensis. Při sestavení pokusu se vycházelo z práce 

Straškové et al. (2009), ve které byla popsána snížená schopnost proliferace in frame 

delečního mutanta FSC200/∆1103 v myších monocyto-makrofágových buňkách 

J774.2. Test proliferace byl proveden v buňkách stejné linie a to s přírodním izolátem 

FSC200, s in frame delečním mutantem FSC200/∆1103, s komplementovaným 

kmenem FSC200/∆1103 + FTT1103pKK289Km a s delečním mutantem 

FSC200/∆1103 nesoucím prázdný plazmidový vektor pKK289KmGFP. Výsledky testu 

potvrdily sníženou schopnost proliferace u delečního mutanta a také u mutanta, do 

kterého byl vložen pouze prázdný plazmidový vektor pKK289KmGFP. Naopak 

komplementace in trans vedla k obnovení schopnosti proliferovat v buňkách linie 

J774.2 a tím k obnovení virulence. 

Protože předchozí postupy nevedly k objasnění vazebných partnerů proteinu 

DsbA, rozhodli jsme se vzorek po imunoprecipitaci dělit metodou kapalinové 

chromatografie a poté jednotlivé frakce změřit pomocí hmotového spektrometru MALDI 

TOF/TOF. Při imunoprecipitaci jsme zvolili jako eluční metodu eluci 3x FLAG® 

peptidem, která je nejvíce kompatibilní s metodou kapalinové chromatografie. Přesto 

jsme museli vyřešit odstranění nadbytku 3x FLAG® peptidu, který nám díky svému 

množství interferoval s použitými metodami. Jako nejvíce účinná se ukázala metoda 

metanol/chloroformové extrakce podle Hidlera et al. (2007). Po odstranění nadbytku 

3x FLAG® peptidu a naštěpení zbylých proteinů trypsinem mohla proběhnout 

komparativní analýza proteinů trans komplementovaného kmene FSC200/∆1103 + 

FTT1103pKK289Km a negativní kontroly FSC200/∆1103 + pKK289KmGFP. Data, 

která jsme získali, nám odhalila několik proteinů, které byly detekovány pouze v eluátu 

trans komplementovaného delečního mutanta a které chyběly u negativní kontroly. 

Podmínkou pro identifikaci proteinu bylo nalezení alespoň dvou specifických 

peptidových sekvencí. 

Protein, který byl identifikován na pět peptidových sekvencí byl konzervovaný 

hypotetický lipoprotein DsbA (FTT1103), gi|89144257.  
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Další protein byl identifikován na čtyři peptidové sekvence. Jedná se o sekreční 

protein HlyD, gi|89143316. HlyD je členem velké rodiny MFP (membrane fusion 

protein). Je lokalizován v periplazmě a do určité míry spojuje vnitřní a vnější membránu 

(Pimenta 1999). MFP jsou zapojeny do exportu mnoha různých složek přes buněčnou 

membránu a jsou esenciální pro sekreci hemolytického toxinu HlyA (hemolyzin A) 

bakterie E. coli (Pimenta 2005). Analýzou aminokyselinové sekvence sekrečního 

proteinu HlyD jsme zjistili, že tento protein obsahuje čtyři cysteinové zbytky. Je tedy 

pravděpodobné, že by mohl tvořit disulfidické můstky a mohl by tak být substrátem pro 

protein DsbA, který tvorbu disulfidických můstků katalyzuje.  

Ostatní proteiny byly identifikovány na dvě peptidové sekvence. Patří sem 30S 

ribozomální protein, gi|89143489. Ačkoliv tento protein splnil kritérium identifikace 

nejméně dvou specifických peptidových sekvencí, nepovažujeme ho za potenciálního 

vazebného partnera proteinu DsbA. Velké množství ribozomálních proteinů bylo 

v eluátu detekováno na jeden peptid a tudíž se domníváme, že se v tomto případě 

jednalo o vznik nespecifické vazby k agarózovým kuličkám použitých během 

imunoprecipitace. Ribozomální proteiny jsou pravidelně nacházeny ve všech pracech 

zabývajících se izolací proteinových komplexů, například v práci Markillie et al. (2005). 

Na dvě peptidové sekvence byl identifikován také hypotetický protein 

gi|89144241 a cytosolová aminopeptidáza gi|89144599. O hypotetickém proteinu 

gi|89144241 není nic známo. Cytosolovou peptidázu jsme také vyloučili jako 

potenciálního vazebného partnera proteinu DsbA. Důvodem byl výskyt tohoto proteinu 

v rozdílném kompartmentu buňky. Protein DsbA je uložen v periplazmatickém prostoru 

buňky (Čapková 2009, Qin et al. 2009) a od cytosolu ho odděluje vnitřní membrána. Je 

tedy velice nepravděpodobné, že by tvořil proteinové interakce s molekulou cytosolové 

aminopeptidázy.  

Posledním proteinem splňující kriteria pro identifikaci na 2 peptidové sekvence 

byl protein rodiny D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáz, gi|89144226. Jedná se o 

bakteriální enzymy vázané v membráně známé také jako penicilin vázající proteiny 

(penicillin-binding proteins). Enzymy této rodiny katalyzují finální transpeptidové reakce 

při biosyntéze bakteriální stěny. Jsou inhibovány beta-laktamovými antibiotiky, které 

acylují serin v aktivním místě enzymu (Pratt 2008). Tento typ serinové 

karboxypeptidázy byl určen jako virulenční faktor bakterie Brucella abortus, protože 

jeho mutant není schopen replikace v myších makrofázích a HeLa buňkách a při infekci 

myší je u něho prokázána nižší virulence než u přirozeného kmene (Kikuchi 2006). 

Jako potenciální susbtrát proteinu DsbA byl identifikován také v práci Strašková et al. 

(2009), kde byl pro hledání substrátů proteinu DsbA zvolen přístup komparativní 
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proteomové analýzy frakcí obohacených o membránové proteiny izolovaných 

z mateřského kmene FSC200 a mutantního kmene FSC200/∆1103.  

 

V této studii jsme identifikovali dva potenciální substráty proteinu DsbA. 

Nicméně bylo by potřeba metodu optimalizovat, především omezit nespecifické vazby 

proteinů při purifikaci proteinu DsbA a jeho vazebných partnerů. Možným způsobem, 

jak zajistit snížení nespecifických vazeb, je imobilizace anti-FLAG protilátky na nový 

nosič. Nabízí se možnost využít magnetické částice, u nichž je prokázána minimální 

vazba proteinů. Výsledky naší studie by měly být potvrzeny zopakováním experimentu 

s protilátkou vázanou na těchto magnetických částicích. 
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6 Závěr 
 

 

 

 

1. Připravili jsme plazmidový vektor FTT1103pKK289Km, který obsahoval gen 

ftt1103 se sekvencí kódující FLAG®-kotvu. Pro přípravu jsme použili shuttle 

vektor pKK289KmGFP, který je schopný replikace v E. coli a F. tularensis. 

 

2. Metodou elektroporace jsme plazmidový vektor FTT1103pKK289Km vnesli do 

in frame delečního mutanta F. tularensis subsp. holarctica kmen 

FSC200/∆1103 a tím došlo k jeho komplementaci in trans. 

 

3. Jako možné vazebné partnery proteinu DsbA jsme identifikovali sekreční 

protein HlyD (gi|89143316) a protein rodiny D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáz 

(gi|89144226). 
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7 Seznam zkratek 
 

1D   jednodimenzionální 

BCA   kyselina bicinchoninová 

BSA   hovězí sérový albumin (bovine serum albumin) 

BSL-2   stupeň biologické ochrany 2 (biosafety level 2) 

cccDNA  cirkulární DNA (Circular Covalently Closed DNA) 

CFU   počet živých jednotek tvořících kolonii (colony forming units) 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

ESI   ionizace elektrosprejem (electrospray ionization) 

FPI ostrovy patogenity bakterie Francisella (Francisella pathogenicity 

island) 

GC   plynová chromatografie (gas chromatography) 

IL-1   interleukin-1 

IT   iontová past (ion trap) 

LC   kapalinová chromatografie (liquid chromatography) 

LPS   lipopolysacharid 

LVS   živý vakcinační kmen (live vaccine strain) 

MALDI ionizace/desorpce laserem za účasti matrice (matrix assisted 

laser desorption/onization) 

MFP   membrane fusion protein 

MS   hmotová spektrometrie (mass spectrometry) 

MS/MS  tandemová hmotová spektrometrie 

OD   optická denzita (optical density) 

PAGE   polyakrylamidová gelová elektroforéza 

PCR   polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

PMN   polymorfonukleární buňky 

Q   kvadrupól (quadrupole) 

RNA   ribonukleová kyselina 

RP   reverzní fáze (reverse phase) 

RTG   rentgenové záření, rentgenový 

TFP   pilus typu IV (type IV pili) 

TLR4   toll-like receptor 4 

TNF-α   tumor necrosis factor alfa 

TOF   analyzátor doby letu (time of flight) 

UV   ultrafialové záření 
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