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SEZNAM ZKRATEK 

 

A adenin 

ABC ATP - binding cassette (ATP – vazebná doména) 

ATP adeninotrifosfát 

BCRP brest cancer resistance protein 

bp base pair (páry bází) 

C cytosin 

cDNA DNA komplementární k mRNA 

CFTR cystic fibrosis transmembrane conductance regulator  

Ct treshold cycle  

DNA deoxyribonukleová kyselina 

dNTP deoxynukleotidtrifosfát  

E. coli escherichia coli 

EDTA disodná sůl ethylendiaminotetraoctové kyseliny 

FRET fluorescence resonance energy transfer 

G guanin 

HDL high density lipoprotein (lipoprotein s vysokou hustotou) 

IPTG isopropyl-β-D-thiogalaktosid 

kbp tisíc párů bází 

kDa kilodalton 

lacZ‘ gen pro aminoterminální fragment β-galaktosidázy  

MCS multicloning site (polyklonovací místo) 

MDR multidrug resistance (mnohočetná léková rezistence) 

MRP multidrug resistance relates protein  

mRNA mediátorová RNA 

Mr molekulová hmotnost 

NBD nucleotide-binding domain (nukleotid-vazebná doména) 

PCR polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce) 

Pgp p-glykoprotein 

RNA ribonukleová kyselina 
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rpm otáčky za minutu 

SDS laurylsíran sodný 

T thymin 

Tm teplota tání 

TBEpufr Tris-borát-EDTA pufr 

TMD transmembránová doména 

TRIS Tris(hydroxymethyl)aminomethan 

X-gal 5-bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galaktosid 

YAC yeast artificial chromosome (umělé kvasinkové chromozomy) 
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1 ÚVOD 

ABC transportéry hrají důleţitou roli v transportu léčiv. Jimi zprostředkovaný 

přenos substrátů z buňky se děje prostřednictvím aktivního transportu. Některé ABC 

transportéry jsou zvýšeně exprimovány v buňkách zhoubných nádorů, které vykazují 

mnohočetnou lékovou rezistenci. Rozvinutí lékové rezistence nastává během léčby mnoha 

maligních onemocnění a je častou příčinou selhání léčby. 

Pro studium struktury a funkce jednotlivých ABC transportérů se vyuţívají 

buněčné linie zvýšeně exprimující daný transportér. Tento model lze následně pouţít 

například pro ověření schopnosti daného proteinu transportovat příslušné léčivo. Při 

přípravě těchto linií je nejprve nutné izolovat kódující sekvenci daného transportéru a 

následně ji zaklonovat do vhodného vektoru. 

Tato práce je zaměřena na doposud poměrně málo prozkoumaný transportér MRP3. 

Můţe být povaţována za počáteční krok pro přípravu buněčné linie zvýšeně exprimující 

tento transportér. 

Práce se zabývá namnoţením genu ABCC3, který kóduje transportér MRP3, a jeho 

následným zaklonováním do vhodného vektoru. Jedná se o poměrně velký fragment, který 

se jako PCR produkt klonuje velice obtíţně. Proto bylo postupně pouţito dvojího 

klonování.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 ATP-binding cassette (ABC) transportéry 

Nadrodina ABC transportérů zahrnuje membránové proteiny, které přepravují 

širokou škálu substrátů (Dean, 2001). Hlavní fyziologickou funkcí těchto transportérů je 

přepravovat lipidy, ţlučové soli, toxické látky, peptidy a další látky (Borst and Elferink, 

2002). Z pohledu této práce je významný zejména transport léčivých látek. 

ABC transportéry jsou umístěny především v plazmatické membráně a přenos 

substrátů je zde zajišťován prostřednictvím aktivního, ATP-dependentního transportu. Děje 

se tak proti koncentračnímu spádu (Shinkel and Jonker, 2003). 

Díky fylogenetické analýze byly známé lidské ABC transportéry rozděleny do 

sedmi různých podrodin. Kaţdý gen je přesně lokalizován na lidském chromozómu (Dean, 

2001). 

Defekty v těchto genech přispívají nebo jsou příčinou mnoha nemocí, např. 

cystické fibrózy, různých neurologických onemocnění, degenerace retiny, poruch 

transportu cholesterolu a ţluči, anémie a mnoha dalších (Dean, 2001). 

Některé ABC transportéry jsou zvýšeně exprimovány v rakovinných buňkách, kde 

přispívají k fenoménu mnohočetné lékové rezistence (Dean, 2001). 

2.1.1 Funkce a struktura ABC transportérů 

ABC pumpy jsou většinou jednosměrné. V bakteriích mají přednostně význam 

v importu esenciálních látek, které nelze získat difúzí (cukry, vitamíny, ionty kovů). 

V eukaryotických buňkách většina ABC transportérů přemisťuje sloučeniny z cytoplazmy 

směrem ven z buňky nebo do některého intracelulárního kompartmentu (endoplazmatické 

retikulum, mitochondrie, peroxizóm) (Dean 2001). 

ABC transportéry jsou sloţeny z 1200-1500 aminokyselin a mají molekulovou 

hmotnost 140-180 kDa (Sai, 2005). Typicky funkční ABC transportér je sloţen ze dvou 

nukleotid-vazebných domén (NBD) a ze dvou transmembránových domén (TMD). NBD 

se nazývají rovněţ ATP-vazebné domény, protoţe váţí a hydrolyzují ATP (Garmory and 

Titball, 2004). Kaţdá NBD obsahuje charakteristické motivy, Walker A a Walker B motiv, 

oddělené zhruba 90 aţ 120 aminokyselinami. Pro ABC nadrodinu je také typický 
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doplňkový segment, tzv. „signature“ (C) motiv, lokalizovaný právě před Walker B 

segmentem (Hyde et al, 1990). NBD jsou lokalizovány v cytoplazmě a vyuţívají energie 

vzniklé hydrolýzou ATP k transportu substrátů přes membránu. TMD jsou tvořeny 6 aţ 11 

α-helixy, které přemosťují membránu a udávají substrátovou specifitu (Dean, 2001). 

Eukaryotické ABC geny jsou organizovány buď jako plné transportéry obsahující dvě 

NBD a dvě TMD, nebo jako poloviční transportéry (Hyde et al, 1990). Ty musí tvořit 

homodimery nebo heterodimery, aby byl transportér funkční (Dean et al, 2001). 

2.1.2 Genové podrodiny lidských ABC transportérů 

Geny mohou být rozdělovány do podrodin na základě podobnosti ve struktuře genů 

(Dean et al, 2001). Po určení sekvencí aminokyselin tvořících NBD a po provedení 

fylogenetických analýz byly eukaryotické ABC geny rozčleněny do sedmi hlavních 

podrodin (Dean, 2001). 

ABCA podrodina obsahuje dvanáct plných transportérů, které jsou dále rozděleny 

do dvou skupin na základě fylogenetické analýzy a intronové struktury. První skupina 

zahrnuje sedm genů rozptýlených na šesti různých chromozómech, zatímco druhá skupina 

obsahuje pět genů uspořádaných v klastru na chromozómu 17q24. ABCA podrodina 

obsahuje některé z největších ABC genů, některé z nich jsou dlouhé aţ 2100 aminokyselin 

(Broccardo et al, 1999). Dva členové této podrodiny byly rozsáhle prostudovány. ABCA1 

kóduje protein, který hraje roli v transportu cholesterolu a biosyntéze HDL (Young and 

Fielding, 1999). ABCA4 protein transportuje deriváty vitamínu A ve vnějších segmentech 

tyčinek a představuje tak rozhodující krok ve vidění (Allikmets et al, 1997). 

ABCB podrodina je jedinečná tím, ţe obsahuje čtyři plné a sedm polovičních 

transportérů (Dean, 2001). ABCB1 gen kóduje první lidský ABC transportér, P-

glykoprotein (Pgp), který způsobuje mnohočetnou lékovou rezistenci (MDR) v nádorových 

buňkách (Gottesman et al, 2002). Hraje rozhodující roli v distribuci a akumulaci substrátů 

a léků v cílových tkáních a je to jeden z nejintenzivněji studovaných transportérů 

(Balimane et al, 2006). 

ABCC podrodina je jednou z nejrozsáhlejších podrodin ABC transportérů. 

Obsahuje nyní třináct plných transportérů s rozmanitými funkcemi (Dean, 2001). Deset 

zástupců (ABCC 1-6, ABCC 10-13) patří do rodiny proteinů spojovaných s mnohočetnou 

lékovou rezistencí (MRP). Neobvyklým genem této podrodiny je ABCC7 (CFTR), který 
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kóduje chloridový kanál exprimovaný v exokrinních tkáních. Mutace tohoto genu 

způsobuje cystickou fibrózu (Quinton, 1999). Zbylé dva geny z ABCC podrodiny, ABCC8 

a ABCC9, kódují proteiny, které slouţí jako receptory pro sulfonylureu a řídí draselné 

kanály zapojené do modulované insulinové sekrece (Thomas et al, 1995). 

ABCD podrodina obsahuje čtyři geny kódující poloviční transportéry lokalizované 

v peroxizomu. Jejich funkcí je regulace transportu mastných kyselin o velmi dlouhém 

řetězci (Shani and Valle, 1996). 

ABCE a ABCF podrodiny kódují proteiny, které mají ATP-vazebné domény jasně 

odvozené od jiných ABC transportérů. Nemají ovšem transmembránové domény a není 

známo, ţe by byly zapojeny do nějakých membránových transportních funkcí (Dean et al, 

2001). 

ABCG podrodina zahrnuje šest polovičních transportérů s NBD na N-konci a 

TMD na C-konci. Nejintenzivněji prostudovaný ABCG gen je „white“ gen drozofily. 

„White“ protein transportuje prekurzory očních pigmentů (guanin a tryptofan) v očních 

buňkách drozofily (Chen et al, 1996). Savčí ABCG1 protein je zapojen do regulace 

transportu cholesterolu (Klucken et al, 2000). ABCG2 gen kóduje protein BCRP (z angl. 

breast cancer resistence protein), který je fyziologicky exprimován v mnoha tkáních. Je 

lékovým transportérem se širokou substrátovou specifitou a v mnoha případech  se 

významnou měrou podílí na vzniku mnohočetné lékové rezistence (Sarkadi et al, 2006). 

ABCG2 hraje také významnou roli v modulaci absorpce toxických látek z potravy a 

v jejich exkreci převáţně ţlučovými cestami (Dietrich et al, 2003). 

2.1.3 MRP rodina 

Jiţ bylo zmíněno, ţe do ABCC podrodiny patří 13 proteinů. 10 z nich patří do 

rodiny MRP (ABCC 1-6 kóduje MRP 1-6, ABCC 10-13 kóduje MRP 7-10) (Dean et al, 

2001). 

ABCC geny kódující MRP lze rozdělit do dvou skupin, na dlouhé a krátké ABCC 

proteiny (Deeley et al, 2006). 

1. Typický MRP má na N-konci molekuly TMD sloţenou z pěti 

transmembránových segmentů (α-helixů). Následují dvě homologní části, 

kaţdá je sloţená z jedné NBD a jedné TMD o šesti α-helixech (Loe et al, 1996). 
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N-konec MRP proteinu je umístěn extracelulárně, coţ je velmi atypická 

topologie pro nadrodinu ABC transportních proteinů (Hipfner et al, 1997). 

2. V některých případech mají transportéry strukturu typickou pro ABC 

nadrodinu. N-konec je umístěn intracelulárně a protein je sloţen ze dvou NBD 

a dvou TMD o šesti α-helixech (Deeley et al, 2006). 

Jedná se o transportéry organických anionů. Mohou přenášet léky s povahou anionů 

a léky konjugované s glutathionem (GSH), sulfátem nebo glukuronátem (Borst et al 2007). 

V roce 1997 se Taguchimu et al (Taguchi et al, 1997) podařilo prokázat přímou interakci 

mezi MRP a GSH dokazující, ţe MRP je fyziologickým kotransportérem GSH a 

protinádorových léčiv. Molekula MRP je tedy ATP-dependentní membránová pumpa 

exportující z buňky glutathion-S konjugáty v nemodifikované formě i ve formě solí (Diah 

et al, 1999). 

Existuje mnoho příkladů sloučenin, které se váţí na MRP aniţ by byly 

transportovány. Mnoho substrátů také soutěţí vzájemně o transport.  V mnoha případech 

není vůbec známo, jestli se jedná o inhibitory transportu nebo substráty. Experimentálně se 

inhibitory vyuţívají k průkazu rezistence MRP k různým léčivům, nebo k průkazu 

transportu široké škály látek tělu cizích i vlastních (Chen et al, 1999). 

2.1.4 ABCC 3 (MRP3) 

Sekvence ABCC3 genu byla odhalena v roce 1997 společně s ABCC4 a ABCC5 

při sekvenování chromozómu 16 (Kool et al, 1997). MRP3 je tvořen 1527 

aminokyselinami (Belinsky et al, 2005). 

MRP3 je typický transportér organických anionů a je tedy schopen přenášet 

organické sloučeniny konjugované s glukuronátem, sulfátem nebo GSH. MRP3 je ovšem 

přednostně specifický pro glukuronované sloučeniny typu morfin-3-glukuronid, etoposid-

glukuronid, estradiol-glukuronid (Zelcer et al, 2001) a bilirubin-glukuronid (Belinsky et al, 

2005). 

Jednou z jeho významných fyziologických funkcí je ochránit játra před akumulací 

různých hepatotoxických látek tělu cizích i vlastních (Deeley at al, 2006). MRP3 přispívá 

k enterohepatální cirkulaci ţlučových solí (Hirohashi et al, 2000). 

Přítomnost MRP3 transportéru byla prokázána v játrech, ledvinách, střevě, 

nadledvinkách, slinivce, ţlučníku a slezině (Scheffer et al, 2002). V játrech je MRP3 
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lokalizován na bazolaterální membráně hepatocytů v blízkosti ţlučovodů (Kool et al, 

1997). Ve střevech je přítomen v enterocytech ilea a tračníku, v ledvinách se nalézá 

v distálních tubulech (Rost et al, 2002). 

Je nejasné, zda MRP3 přispívá ke klinické lékové rezistenci. V transfekovaných 

buňkách MRP3 vykazuje nízké stupně rezistence k etoposidu a teniposidu a vyšší stupeň 

rezistence k metotrexátu v krátkém čase při vystavení vysokým koncentracím (Kool et al, 

1997). 

MRP3 byl detekován jak v ohraničených, tak v hematologických nádorech. 

V případě karcinomu slinivky (Konig et al, 2005) a akutní lymfoblastické leukémie 

(Steinbach et al, 2003) koreloval stupeň nádoru a přeţití s expresí MRP3. 

Navzdory nízkému stupni rezistence pozorované v MRP3-transfekovaných 

buňkách a navzdory úzkému spektru protinádorových léčiv, ke kterým MRP3 vykazuje 

rezistenci, bude jistě MRP3 ještě hrát roli v klinicky významné lékové rezistenci (Borst et 

al, 2006). 

2.1.5 Mnohočetná léková rezistence (MDR) 

Mnohočetná léková rezistence byla poprvé popsána v roce 1970 (Biedler and 

Riehm, 1970) na plicní buněčné linii izolované z čínského křečka a na buněčné linii myší 

leukémie P388. 

Rozvinutí MDR nastává během léčby mnoha forem maligních a infekčních 

onemocnění a je často konečnou příčinou selhání léčby. MDR se můţe vyvinout jako 

odezva na specifickou léčivou látku nebo kombinaci látek a ve svém výsledku můţe 

zahrnovat i činitele, kterým nebyl jedinec dosud vystaven. V případě nádorů jsou těmito 

činitely běţné cytotoxické přírodní produkty uţívané jako léčiva (Vinca alkaloidy – 

vinblastin, vinkristin, antracykliny – doxorubicin, daunorubicin), dále alkylující látky 

(např. melfalan), sloučeniny obsahující platinu (cisplatina, karboplatina), antimetabolity 

(např. metotrexát) a nukleosid/nukleotidové analogy (např. gemcitabin, cytosinarabinosid) 

(Deeley et al, 2006). 

Primární funkce ABC transportérů netkví v tom, aby chránily nádorové buňky  před 

léčebným zásahem. Naopak, jsou pouze „zneuţity“ rychle se dělícími nádorovými 

buňkami. MDR transportéry se nejpravděpodobněji vyvinuly jako komplexní buněčný 
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obranný systém a jsou určeny k rozpoznávání a odstraňování toxických agens, která 

vstupují do ţivých buněk z okolního prostředí (Sarkadi et al, 2006). 

MDR lze rozdělit do tří skupin. MDR zapříčiněná členy podrodiny: 

1. ABCB (ABCB1/MDR1/P-glykoprotein) 

2. ABCC (ABCC1/MRP1, ABCC2/MRP2, také ABCC3-6 a ABCC10-13) 

3. ABCG (ABCG2/MXR/BCRP) 

Tyto MDR pumpy rozpoznávají velké mnoţství léčiv, nejčastěji povahy 

hydrofobních sloučenin. (Sarkadi et al, 2006). 
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3 Cíle práce 

Téma přípravy rekombinantní cDNA lékového transportéru MRP3 lze rozdělit do 

několika dílčích cílů: 

1. Amplifikace CDS pro ABCC3 zahrnující sekvenci, která kóduje MRP3. 

2. Klonování sekvence v plazmidu pCR
®

-XL-TOPO
®
. 

3. Překlonování sekvence do plazmidu pZeoSV2(-). 
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4 Užité metody, materiály a pracovní postupy 

4.1 Užité metody 

4.1.1 Polymerázová řetězová reakce 

Polymerázová řetězová reakce (PCR – anglicky polymerase chain reaction) je 

metoda probíhající zcela v podmínkách in vitro. Pomocí této techniky můţe být rychle a 

velice selektivně namnoţena konkrétní nukleotidová sekvence obsaţená v jakékoliv DNA 

(Alberts, 1998). 

 

Princip a základní komponenty 

Na základě znalosti sekvence DNA, kterou chceme amplifikovat, jsou 

nasyntetizovány dva oligonukleotidy. Tyto oligonukleotidy slouţí jako primery pro 

syntézu DNA in vitro pomocí DNA-polymerázy a navíc ohraničují amplifikovaný segment 

(Alberts, 1998). 

Reakce probíhají v mikrozkumavkách obsahujících pufr s hořečnatými ionty, 

všechny čtyři deoxyribonukleosidtrifosfáty (dNTP), primery, termostabilní DNA-

polymerázu a cílovou DNA, která má být amplifikována. PCR reakce jsou uskutečňovány 

v termocykléru, který v kaţdém cyklu reakce zahřívá a ochlazuje obsah zkumavky na 

ţádoucí teplotu. 

Jeden cyklus zahrnuje tři kroky: 

1. denaturace – zahřátí na teplotu 95°C, která umoţní oddělení dvouvláknové 

DNA na jednotlivé řetězce 

2. hybridizace (annealing) – mix je rychle ochlazen na 40-65°C a primery mohou 

nasednout na komplementární sekvence DNA 

3. extenze (polymerace) – opětovné zahřátí na 72°C, coţ je optimální teplota pro 

syntézu DNA (Hancock, 1999; Zeidan, Dashek, 1996) 

Další cyklus je pak znovu zahájen denaturací zvýšenou teplotou, kdy dojde 

k oddělení nasyntetizovaných řetězců DNA. Ty pak také slouţí jako templáty a během 

několika málo cyklů začnou v roztoku převaţovat amplifikované molekuly ohraničené z 

obou stran primery. Obvykle se pro amplifikaci pouţívá 20-30 cyklů, přičemţ se v kaţdém 
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cyklu mnoţství molekul oproti předcházejícímu cyklu teoreticky zdvojnásobí (Alberts, 

1998). 

Abychom dosáhli maximální specifity a senzitivity reakce, je důleţité zvolit 

vhodný teplotní profil a optimální poměr všech komponent. 

1. Templátová DNA (genomová nebo plazmidová) 

- efektivita reakce je ovlivněna čistotou DNA a jejím mnoţstvím  

- doporučené mnoţství genomové DNA v reakci je maximálně 500 ng, pro 

bakteriální DNA 1-10 ng a pro plazmidovou DNA 0,1-1 ng 

2. Primery 

- optimální délka primerů je 18-24 bazí a poměr G/C bazí by měl být v rozmezí 

40-60% 

- primery by neměly být vzájemně komplementární a neměly by tvořit 

sekundární struktury 

- důleţitým faktorem ovlivňujícím nasedání primerů je jejich teplota tání (Tm, 

tzv. melting temperature), coţ je teplota, při které je 50% dvouvláknové DNA 

zdenaturováno na jednovláknovou; Tm obou primerů by se neměly příliš lišit 

- pro PCR je důleţité zvolit vhodnou koncentraci primerů, aby při vyšší 

koncentraci nedocházelo k chybnému annealingu a vzniku nespecifických 

produktů, nebo naopak při nízké koncentraci primerů ke sniţování výtěţku 

reakce 

3. Mg 
2+  

ionty 

- tvoří rozpustný komplex s dNTP a tvoří substrát pro DNA-polymerázu  

- váţou také primery, je tedy důleţité aby molární koncentrace Mg
2+  

byla 

v přebytku 

- optimální koncentraci je nutné stanovit experimentálně 

4. dNTP 

- standardní PCR reakce obsahuje ekvimolární mnoţství dATP, dTTP, dCTP, 

dGTP 

- koncentrace nukleotidů se můţe pohybovat v rozmezí 200-250 µM 

5. Pufr 

- udrţuje stálé pH 

- optimální pH pufru je v rozmezí 8,3-9 
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6. DNA-polymeráza 

- polymerázy pro PCR jsou získávány z termofilních bakterií a jsou schopny 

přiřazovat aţ 60 bazí za sekundu 

- koncentrace enzymu v reakci je 0,5-2,5 U v 25-50 µl směsi; vyšší koncentrace 

můţe být příčinou nespecifických produktů (Holasová et al, 2006) 

 

Real-time PCR 

Polymerázová řetězová reakce v reálném čase je zaloţena na detekci amplikonů jiţ 

v průběhu vlastní PCR, tj. při jejich vzniku. Reakce probíhá v uzavřeném systému a lze ji 

poměrně rychle optimalizovat a zejména automatizovat. 

K detekci se většinou pouţívají fluorescenční barviva. Detekovaná fluorescence 

odráţí kinetiku reakce. Tvar průběhu monitorované PCR je klasicky sigmoidální. Hodnoty 

v exponenciální fázi se vyuţívají k výpočtům při kvantifikaci (Holasová et al, 2006). 

Metody detekce lze rozdělit na nespecifické a sekvenčně specifické. 

a) Nespecifické metody 

Principem je pouţití interkalačního barviva (interkalace = „vmezeření“ do 

dvouřetězcové DNA). Tato interkalační barviva nevydávají fluorescenci (nebo jen velmi 

nízkou) pokud jsou volně v roztoku (tj. nejsou interkalovány do DNA). Jejich fluorescence 

výrazně vzroste, pokud dojde k jejich interkalaci do dvouřetězcové DNA.  

Uţití fluorescenčních barviv umoţňuje analýzu různých úseků aniţ by se musely 

syntetizovat specificky značené sondy pro cílené úseky DNA. Nevýhodou této metody je 

nespecifita vazby barviva do DNA, protoţe dochází ke vzniku signálu i u nespecifických 

produktů PCR a také tzv. dimerů primerů. Tento nespecifický signál je poté příčinou 

nepřesnosti aţ úplného znemoţnění vyhodnocení kvantifikace. I přesto uţití barviva 

SybrGreen I vykazuje vysokou PCR specifitu.  

Excitační a emisní maximum pro SybrGreen I je při vlnové délce 494 nm 521 nm a 

je vhodné pro pouţití s jakýmkoli real-time cyklérem. Detekce probíhá v extenzním kroku. 

Intenzita signálu roste s vzrůstajícím počtem cyklů, coţ je způsobeno kumulací PCR 

produktů.   

b) Sekvenčně specifické metody 

Pouţití sekvenčně specifických sond zvyšuje specifitu reakce a prakticky dochází 

pouze k detekci specifického signálu, tj. signálu vzniklého amplifikací cílové sekvence. 
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Existuje mnoho systémů vyuţívajících sekvenčně specifických sond, ale prakticky 

nejpouţívanější je metoda tzv. hydrolyzačních sond, známých jako tzv. TaqMan sondy. 

TaqMan sondy 

Tyto sekvenčně specifické oligonukleotidové sondy nesou fluorescenční barvivo a 

quencher („zhášeč“). Fluorescenční barvivo je připojeno na 5' konec sondy a quencher na 

3' konec. V průběhu PCR je sonda rozštěpena 5'→3' exonukleázovou aktivitou Taq DNA-

polymerázy. Dojde k oddělení fluorescenčního barviva a quenchera a výsledkem je 

detekovatelná fluorescence, která je úměrná mnoţství nakumulovaného PCR produktu 

(Qiagen, 2006, Holasová et al, 2006). 

4.1.2 Gelová elektroforéza 

Gelová elektroforéza je jedna z nejčastěji pouţívaných metod v molekulární 

biologii. Principem je pohyb nabitých molekul v elektrickém poli. DNA se díky svému 

negativnímu náboji pohybuje směrem ke kladné elektrodě. Elektroforéza se provádí na 

gelu, který je tvořen sítí  malých pórů, přes které musí migrující molekuly projít. Pro menší 

molekuly je jednodušší gelem projít a doputují dál, naopak průchod větších molekul je 

zpomalen. Dochází tedy k rozdělení DNA na základě velikosti (Hancock, 1999; Alberts, 

1998). 

Pro přípravu elektroforetických gelů se pouţívá agaróza nebo polyakrylamid. 

Agarózové gely mají niţší rozlišovací schopnost neţ gely polyakrylamidové. Připravují se 

z přírodního polysacharidu agarózy, který se izoluje např. z červených mořských řas rodu 

Gelidium. Jednotlivé polymery vytvářejí paralelní svazky tvořené vodíkovými vazbami. 

Při teplotě varu se tyto můstky rozrušují a agaróza přejde do roztoku, při ochlazování se 

pak jednotlivá polymerní vlákna spojují a tvoří gel. Velikost pórů je závislá na koncentraci 

agarózy.  

Detekce molekul nukleových kyselin v gelu je prováděna pomocí činidel, které se 

interkalují do struktury molekul DNA a po ozáření UV světlem fluoreskují (př. SYBR 

Gold, SYBR Green, ethidium bromid). Pro detekci fragmentů DNA v agarózovém gelu se 

nejčastěji pouţívá ethidium bromid, který po interkalaci mezi baze molekuly DNA a po 

ozáření UV světlem fluoreskuje. DNA je pak na gelu zviditelněna ve formě růţových pásů 

(Holasová et al, 2006). 
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Neţ se vzorky nanesou na gel, smíchají se s barvivem, nejčastěji bromfenolovou 

modří. To je tak malá elektricky nabitá molekula, ţe putuje v elektrickém poli gelem 

rychleji neţ jakákoli molekula DNA. Slouţí jako indikátor toho, jak daleko gelem projde 

nejmenší molekula DNA (Hancock, 1999). 

Velikost jednotlivých fragmentů DNA se stanoví pomocí velikostních a 

hmotnostních standardů (markerů). Těmito markery jsou většinou restrikční fragmenty 

plazmidových molekul nebo genomu bakteriofágů, jejichţ přesná velikost byla stanovena 

sekvenováním. Jednotlivé fragmenty markeru jsou charakterizovány svou velikostí 

v párech bazí (bp) (Holasová et al, 2006). 

4.1.3 Molekulární klonování 

Obecně termín klonování znamená tvorbu identických kopií (klonů). Klonování 

DNA je tedy mnoţení určitého úseku DNA. V molekulární biologii se ke klonování DNA 

vyuţívají enzymatické systémy ţivých buněk, které jsou schopny konkrétní DNA 

kopírovat prakticky bezchybně. Kvůli jednoduchosti kultivace, nízkým nákladům a velké 

rychlosti mnoţení se jako hostitelské buňky pro cizorodou klonovanou DNA vyuţívají 

především bakterie (například Escherichia coli), případně bakteriofágy nebo kvasinky. 

Klonování zahrnuje tři základní kroky: 

- příprava rekombinantního DNA vektoru 

- přenos rekombinantního DNA vektoru do hostitelské buňky 

- selekce klonů obsahujících rekombinantní DNA a analýza klonované DNA 

(Holasová et al, 2006) 

 

Plazmidové vektory 

Aby se cizorodá DNA v bakteriální buňce udrţela, je třeba k její amplifikaci vyuţít 

nosič neboli vektor, kterým je bakteriální plazmid nebo virový genom. Typický 

plazmidový klonovací vektor je malá kruhová molekula DNA o délce několika tisíc 

nukleotidových párů, která se můţe replikovat uvnitř bakterie, nezávisle na bakteriálním 

chromozomu (Alberts, 1998). 

Plazmidové vektory by měly obsahovat následující sekvence: 

a) Místo ori (origin of replication) 

- zajišťuje schopnost plazmidů se replikovat v hostitelské buňce 
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b) Promotor 

- regulační oblast, na níţ se váţe RNA polymeráza, která spolu s dalšími 

regulačními proteiny po navázání zahajuje transkripci 

-  určuje směr transkripce, tzn. který z řetězců DNA bude přepisován. 

c) Selekční markery  

- geny umoţňující selektovat buňky nesoucí daný plazmid; nejčastěji se 

pouţívají geny propůjčující buňkám rezistenci k určitému antibiotiku 

d) Polyklonovací místo (MCS – multicloning site)  

- sekvence obsahující mnoho jedinečných restrikčních míst, které slouţí 

k zaklonování inzertu do vektoru 

Klonovací kapacita (velikost inzertů, které jsou vektory schopny pojmout) 

plazmidových vektorů se pohybuje okolo 2-16 kbp (Holasová et al, 2006). 

 

pCR
®
-XL-TOPO

®
 vektor (příloha 1)

 
 

Tento vektor vykazuje rezistenci k antibiotikům kanamycinu a zeocinu. Slouţí 

k vklonování dlouhých PCR produktů, přičemţ není zapotřebí štěpení pomocí restrikčních 

endonukleáz ani přítomnost ligázy.  

Na 3' koncích vektoru jsou přítomny deoxytymidinové zbytky a kovalentně vázaná 

topoizomeráza, coţ umoţňuje vklonování dlouhých PCR produktů, pokud vznikly pomocí 

Taq-polymerázy. Tyto PCR produkty mají díky Taq-polymeráze na svých 3' koncích 

přesahující deoxyadenoziny.  

Topoizomeráza I pochází z Vaccinia viru. Váţe se na specifických místech 

k dvouřetězcové DNA a štěpí fosfodiesterovou vazbu. Energie z této vazby je pak vyuţita 

k vytvoření kovalentní vazby mezi 3' fosfátem štěpeného řetězce a tyrozinovým zbytkem 

(Tyr-247) topoizomerázy I. Tato vazba je pak napadena 5' hydroxylovým zbytkem 

původního štěpeného řetězce a následuje uvolnění topoizomerázy I (Invitrogen, 2004). 

 

pZeoSV2(-) vektor (příloha 2) 

Jedná se o vektor obsahující gen, který zajišťuje rezistenci vůči antibiotiku zeocinu. 

Zeocin pak můţe být pouţit k selekci pZeoSV2 vektorů v bakteriálních a savčích buňkách. 

Zeocin je komplex měď-glykoprotein izolovaný ze Streptomyces verticillus. Přesný 

mechanismus jeho působení není dosud znám. Měďnatý komplex je forma neaktivní. 
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Měďnatý kation je po vstupu do buňky redukován na měďný a odstraněn z buňky. Zeocin 

se v této aktivní formě váţe na DNA, štěpí ji a způsobí tím buněčnou smrt. 

Existuje protein rezistentní k zeocinu. Je to produkt Sh ble genu (Streptoalloteichus 

hindustanus bleomycin gen), který na sebe váţe zeocin a sniţuje tak jeho štěpící aktivitu. 

Vektor pZeoSV2(-) obsahuje Sh ble gen umoţňující selekci jak v prokaryotních tak 

v eukaryotních buňkách (Invitrogen). 

 

Příprava rekombinantních molekul 

Rekombinantní molekula DNA se připraví tak, ţe se pomocí restrikčních enzymů 

získá poţadovaný inzert naštěpením příslušné DNA. Inzert můţeme vyizolovat například 

z agarózového gelu. Poté se inzert vkládá pomocí enzymu ligázy do vektoru, připraveného 

stejným způsobem jako inzert (Holasová et al, 2006). 

Restrikční endonukleázy jsou enzymy, jejichţ funkcí je štěpit cizorodou DNA 

v prokaryotických buňkách. Stejně tak mohou štěpit DNA i mimo buňku. 

Restrikční enzymy se rozdělují do dvou skupin.  

a) Některé enzymy rozpoznávají určité sekvence DNA a štěpí obě její vlákna 

ve stejném místě, naproti sobě uprostřed rozpoznané sekvence. Výsledkem 

jsou tzv. tupé konce (blunt ends).  

b) Jiné enzymy štěpí rozpoznávanou sekvenci na okrajích a zanechávají tak 

přesahující jednovláknové úseky, tzv. lepivé konce (sticky ends). 

Restrikční endonukleázy jsou systematicky pojmenovávány tímto způsobem: 

- zkratkou organizmu o třech písmenech, z kterého byly izolovány 

- označením linie organizmu 

- římskou číslicí vyjadřující počet enzymů produkovaných organizmem 

Příkladem můţe být EcoRI z E.coli (Hancock, 1999). 

Enzym DNA-ligáza můţe spojit jakékoliv dva fragmenty DNA nezávisle na tom, 

z jakého zdroje pocházejí. Energie z hydrolýzy ATP je vyuţívána ligázou pro spojení cukr-

fosfátových koster obou molekul DNA. Ligáza umí spojit jak tupé, tak lepivé konce. 

Přesahující jednořetězcové konce vzniklé štěpením stejným enzymem se mohou navzájem 

bezchybně párovat, coţ velmi usnadňuje jejich spojení. Touto ligační reakcí se obnoví 

původní restrikční místo (Alberts, 1998). 
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Transformace buněk 

DNA se nedostane do bakterie vlastní silou, ale vyţaduje pomoc, aby prošla přes 

buněčné membrány a dosáhla tak intracelulárního prostoru, kde můţe být replikována. 

Metody pouţívané pro přenos rekombinantních molekul DNA do buněk lze rozdělit na 

chemické a fyzikální (Sambrook, 2006). 

Pro přenos DNA do prokaryotických buněk se nejčastěji pouţívá transformace 

tepelným šokem nebo elektroporace. Transformace je metoda vyuţívající kombinace 

inkubace buněk v médiu obsahujícím nejčastěji Ca
2+ 

ionty a tepelného šoku  působením 

teploty 42°C. Kladné ionty v médiu neutralizují záporný náboj buněčné stěny, ta se stává 

permeabilnější a tím usnadňuje intracelulární transport. Tento efekt je dále umocněn 

tepelným šokem. Metoda elektroporace vyuţívá elektrických impulzů k otevření pórů 

v buněčné membráně. Těmito póry pak můţe DNA vstupovat do buňky (Holasová et al, 

2006). 

Pokud pěstujeme E.coli s rekombinantní molekulou v roztoku bohatém na ţiviny, 

dokáţe se tato bakterie dělit kaţdých třicet minut. S tím jak se zdvojuje počet bakteriálních 

buněk, zdvojuje se i mnoţství kopií rekombinantní molekuly a během jediného dne 

vznikají stovky milionů kopií plazmidů (Alberts, 1998). 

 

Selekce klonů a analýza klonované DNA 

Díky antibiotické rezistenci je relativně jednoduché selektovat bakterie, které nesou 

či nenesou plazmid. Pokud dojde k transformaci, pak by bakterie měly růst na půdách 

v přítomnosti určitého antibiotika (Hancock, 1999). 

Vzácně je moţné rozeznat pohledem, zda kolonie transformovaných bakterií nese 

rekombinovaný nebo prázdný plazmid. V mnoha případech mohou být kolonie nesoucí 

rekombinantní plazmid menší, protoţe plazmid exprimuje protein, který ovlivňuje růst 

hostitelské buňky. Tato situace můţe nastat, pokud cizorodá DNA sekvence kóduje 

regulační nebo membránové proteiny (Sambrook, 2006). 

Velmi uţitečné je, kdyţ vektory nesou gen kódující aminoterminální fragment 

enzymu α-galaktozidázy (lacZ´). Do kódující sekvence tohoto genu je začleněno 

polyklonovací místo. Vektory tohoto typu mohou být vyuţívány pouze v hostitelích, kteří 

kódují karboxyterminální fragment enzymu β-galaktozidázy. Indukci tvorby β-

galaktozidázy zajišťuje IPTG (izopropyl-β-D-thiogalaktozid). Tvorbu aktivní β-
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galaktozidázy lze prokázat na agarových miskách s chromogenním substrátem X-gal (5-

bromo-3-indolyl-β-D-galaktozid). Působením β-galaktozidázy dochází k rozkladu tohoto 

substrátu na produkt barvící kolonie modře. Úspěšným vnesením inzertu  do 

polyklonovacího místa dochází k inaktivaci aminoterminálního fragmentu enzymu a 

kolonie zůstanou bílé. Tento typ selekce se nazývá modrobílá selekce (Holasová et al, 

2006). 

Bakterie se lyzují a malé plazmidové molekuly DNA jsou odděleny od zbytku 

buněčného obsahu včetně bakteriálního chromozómu. Purifikovaná plazmidová DNA 

obsahuje miliony kopií původního fragmentu DNA. Tento fragment se můţe opět 

vhodnými restrikčními endonukleázami vyštěpit a od zbytku plazmidu oddělit gelovou 

elektroforézou (Alberts, 1998). 
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4.2 Použité materiály, přístroje a pomůcky 

4.2.1 Biologický materiál 

cDNA připravená reverzní transkripcí z  Human Liver total RNA, Ambion, USA 

kompetentní bakterie Escherichia Coli DH5α, Generi Biotech, ČR 

plazmid pCR
®

-XL-TOPO
®
, Invitrogen, USA 

plazmid pZeoSV2(-), Invitrogen, USA 

4.2.2 Kity pro molekulární biologii, enzymy, chemikálie 

Kity pro molekulární biologii: 

DNA-Pure
TM 

PCR Clean Up Kit, CPG, USA 

TaKaRa RECOCHIP, TaKaRa, Japonsko 

Plasmid Mini, A&A Biotechnology, Polsko 

QIAGEN Plasmid Midi Kit, Qiagen, Německo 

Lyse-N-Go, Thermo Fischer Scientific, USA 

 

Enzymy a reagencie: 

MMLV reverzní transkriptáza, Fermentas, Kanada 

Phusion
TM 

High-Fidelity DNA polymeráza, Finnzymes, Finsko 

 reakční pufr (5x) obsahující 1,5 mM MgCl2 

Taq-polymeráza, Fermentas, Kanada 

 reakční pufr (10x) neobsahující MgCl2 

TrueStart Taq-polymeráza, Fermentas, Kanada 

 reakční pufr (10x) neobsahující MgCl2 

dNTP mix, Fermentas, Kanada 

oligo(dT) primer, Generi Biotech, ČR 

primery, Generi Biotech, ČR 

sondy, Generi Biotech, ČR 

T4 DNA ligáza, New England Biolabs, USA 

 reakční pufr, New England Biolabs, USA 

EcoR V restrikční endonukleáza, New England Biolabs, USA 

Spe I restrikční endonukleáza, New England Biolabs, USA 
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 reakční pufr NEB2, New England Biolabs, USA 

 BSA, New England Biolabs, USA 

 

Chemikálie: 

Agaróza pro DNA elektroforézu, Serva, Německo 

Bacto-agar, Becton Dickinson, USA 

Betain, Sigma, Německo 

Bromfenolová modř, Sigma, Německo 

Disodná sůl ethylenaminotetraoctové kyseliny, Serva, Německo 

Ethanol absolutní nedenaturovaný, Serva, Německo 

Ethidium bromid, Sigma, Německo 

Glukóza, Sigma, Německo 

Hydroxid sodný čistý, Lachema, ČR 

Chlorid draselný, Lachema, ČR 

Chlorid hořečnatý, Sigma, Německo 

Chlorid hořečnatý, BioRad, USA 

Chlorid sodný p.a., Lachema, ČR 

Kyselina boritá p.a., Lachema, ČR 

Laurylsíran sodný, Serva, Německo 

Milli-Q voda, Generi Biotech, ČR 

Sacharóza p.a., Lachema, ČR 

Triptone peptone, Becton Dickinson, USA 

Yeast extrakt, Becton Dickinson, USA 

Tris(hydroxymethyl)aminomethan, lachema, ČR 

GeneRuler
TM

 1kb DNA Ladder, MBI Fermentas, Kanada (příloha 4) 

1 kb DNA Ladder, New England BioLabs, USA (příloha 4) 

4.2.3 Přístroje a pomůcky 

Přístroje: 

sterilní box AURA 2000 B.S., Bioair Instruments, Itálie 

laminární box FATRAN, ČR 

centrifuga IEC Micromax, IEC, USA 
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termocyklér PTC 200 Peltier Thermal Cycler, MJ Research, USA 

termocyklér Omnigene TR3 CM220, Hybrid, Velká Británie 

termocyklér Rotor-Gene RG-3000, Corbett Research, USA 

MyCycler Thermal Cycler Systém, USA 

analytické váhy BBC32, Boeckel, Německo 

mikrovlnná trouba, Electrolux, Francie 

zdroje elektrického proudu Power Pac 200 a Power Pac 300, BioRad, USA 

UV transluminátor, Ultra Lum, USA 

kamera OCD, Ultra Lum, USA 

inkubátor TCH 100, Laboratorní Přístroje Praha, ČR 

třepací inkubátor, New Brunswick Scientific, USA 

třepačky (vortex) TK3S, TechnoKartell, Itálie 

UV-VIS spektrofotometr Cintra 10e, GBC, Austrálie 

zařízení pro výrobu ledu GB 902, Brema Ice Makers, Itálie 

mrazící box -70°C, Forma Scientific, USA 

mrazící boxy -20°C, ARDO, ZANUSSI, Itálie 

 

Pomůcky: 

mikropipety, Kartell, Německo 

pipetovaní špičky, Starstedt, Německo 

mikrozkumavky, Starstedt, Německo 

vany pro horizontální elektroforézu, Hoefer HE 33, Hoefer Pharmacia Instruments 

hřebeny, podloţky pro gel a vany na výrobu gelu 

Erlenmayerovy baňky, kádinky, odměrné válce 

Petriho misky 

párátka, očkovací hokejka 

pinzeta, skalpel 

plynový kahan 

latexové rukavice 
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4.3 Pracovní postupy 

4.3.1 Amplifikace genu ABCC3  

Templátová cDNA byla připravena reverzní transkripcí na koncentraci 100 ng/µl 

z Human Liver total RNA (Ambion, USA) podle doporučení výrobce. K její přípravě byly 

pouţity oligo(dT) primer a reverzní transkriptáza MMLV (Fermentas, Kanada). 

K amplifikaci jsme pouţili PCR. 

Pro PCR byl navrţen jeden pár primerů. Primery byly nasyntetizovány firmou 

Generi Biotech s.r.o., purifikace byla provedena Sephadexem G-25, kvalita byla ověřena 

pomocí UV spektra.  

 

Primery pro ABCC3 

sense primer: hABCC3_CDS1#1 (*361L2) 

 5' - ATG GAC GCC CTG TGC GGT TC - 3'  

 Tm = 67,8 °C   GC = 65%   Mr = 6119 

 

antisense primer: hABCC3_CDS1#2 (*361L3) 

 5' - CCC CCA GTG TTT GCT ATC A - 3' 

 Tm = 58,7 °C   GC = 52,6%   Mr = 5713 

 

Pomocí primerů jsme namnoţili sekvenci kódující MRP3. 

Velikost očekávaného produktu: 4686 bp 
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Optimalizace PCR 

Postup 1 

cíl: hledání vhodné teploty annealingu 

PCR: reakční směs (tab. 1) o celkovém objemu 20 µl  

Reakce probíhala v cykléru v 55 cyklech za teplotního profilu uvedeném v tab. 2. 

 

sloţky reakce koncentrace 

reakční pufr s MgCl2 (Finnzymes, Finsko) 1x 

dNTP (Fermentas, Kanada) 0,2 mM 

MgCl2 (BioRad, USA) 0,5 mM 

Phusion polymeráza (Finnzymes, Finsko) 10 U 

sense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

antisense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

templát 4 ng/μl 

Tab. 1. Složení reakční směsi pro stanovení vhodné teploty annealingu.  

Celkový objem reakční směsi: 20 μl. 

 

 

fáze PCR teplota [°C] doba trvání [sek] 

počáteční denaturace 98 30 

denaturace 98 10 

annealing 62-64-66 20 

polymerace 72 240 

závěrečná polymerace 72 300 

Tab. 2. Profil reakce pro určení optimální teploty annealingu. Počet cyklů: 55. 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Postup 2 

cíl: zvýšení výtěţku pomocí betainu, pouţitím niţšího mnoţství templátu 

PCR: reakční směs s betainem (tab. 3) o celkovém objemu 20 µl 

Reakce probíhala v cykléru v 50 cyklech za teplotního profilu uvedeném v tab. 4. 

 

 

sloţky reakce koncentrace 

reakční pufr s MgCl2 (Finnzymes, Finsko) 1x 

dNTP (Fermentas, Kanada) 0,2 mM 

MgCl2 (BioRad, USA) 0,5 mM 

Phusion polymeráza (Finnzymes, Finsko) 10 U 

sense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

antisense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

betain (Sigma, Německo) 5 M 

templát 3 ng/μl 

Tab. 3. Složení reakční směsi s betainem. Celkový objem reakční směsi: 20 μl. 

 

 

fáze PCR teplota [°C] doba trvání [sek] 

počáteční denaturace 98 30 

denaturace 98 10 

annealing 60-64-68 20 

polymerace 72 240 

závěrečná polymerace 72 300 

Tab. 4. Profil reakce s betainem. Počet cyklů: 50. 
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Optimalizovaná amplifikace CDS pro ABCC3 

Sloţení jiţ optimalizované reakční směsi o celkovém objemu 20 µl je vyjádřeno 

v tab. 5. PCR proběhla v 50 cyklech v optimálním teplotním profilu (tab. 6). 

 

sloţky reakce koncentrace 

reakční pufr s MgCl2 (Finnzymes, Finsko) 1x 

dNTP (Fermentas, Kanada) 0,2 mM 

MgCl2 (BioRad, USA) 0,5 mM 

Phusion polymeráza (Finnzymes, Finsko) 10 U 

sense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

antisense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

templát 3 ng/μl 

Tab. 5. Složení optimalizované reakční směsi. Celkový objem reakční směsi: 20μl.  

 

 

fáze PCR teplota [°C] doba trvání [sek] 

počáteční denaturace 98 30 

denaturace 98 10 

annealing 64 30 

polymerace 72 270 

závěrečná polymerace 72 300 

Tab. 6. Profil optimalizované reakce. Počet cyklů: 50.  
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4.3.2 Detekce, izolace a purifikace DNA 

Elektroforéza v agarózovém gelu 

Elektroforézu v agarózovém gelu jsme pouţili k separaci a detekci DNA o přesné 

velikosti molekul. Pouţívali jsme 0,7% a 1% gely o velikosti 100x70x10 mm. 

 

Příprava gelu: 

1. V Erlenmayerově baňce rozvaříme 0,49 g (0,7 g) agarózového prášku v 75 ml 

1xTBE pufru a 10 ml destilované vody (mikrovlnná trouba 2 min a 30 sek). 

2. Po zchladnutí na teplotu cca 50°C přidáme 10 µl roztoku ethidium bromidu (10 

mg/ml). 

3. Roztok nalijeme do formy s vloţeným hřebenem a necháme ztuhnout 

minimálně 30 min. 

4. Po ztuhnutí opatrně vyjmeme hřeben z gelu. 

 

Příprava vzorků: 

Ke vzorkům před nanášením na gel přidáme roztok bromfenolové modři (pro 

detekci produktů delších neţ 500 bp) v poměru 10:1. 

 

Nanášení vzorků: 

1. Gel umístíme do elektroforetické vany a zalijeme 1x TBE pufrem tak, aby byl 

gel celý ponořen. 

2. Vzorky i marker nanášíme do jamek opatrně mikropipetou. 

 

Průběh elektroforézy: 

1. Připojíme zdroj elektrického napětí tak, aby vzorky mohly v gelu putovat od 

katody k anodě. 

2. Zdroj vypneme po ţádoucím rozdělení vzorků, které lze odhadnout díky pruhu 

bromfenolové modři. 
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Vyhodnocení: 

1. Po vyjmutí gelu z elektroforetické vany přejdeme k vizualizaci UV zářením o 

vlnové délce 254 nm. 

2. Velikost DNA srovnáváme s prouţky markeru o známé velikosti jednotlivých 

molekul DNA (příloha 4). 

3. Koncentraci odhadneme porovnáním svítivosti prouţku markeru se sledovaným 

prouţkem o známé koncentraci. 

4. Provedeme fotografickou dokumentaci. 

5. V případě následného pouţití detekovaného vzorku vhodný prouţek zachytíme. 

(Gel se vzorky vystavujeme UV záření krátce.) 

 

Roztoky: 

1x TBE pufr:     

- 216 g TRIS 

- 110 g kyseliny borité 

- 11,7 g EDTA 

- doplní se vodou do 20 l 

roztok bromfenolové modři:  

- 0,25 g bromfenolové modři 

- 40 g sacharózy 

- 5 ml 20% SDS 

- 2 ml 0,5 M EDTA 

- doplní se vodou do 100 ml 
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Izolace DNA z gelu pomocí TaKaRa RECOCHIP  

Izolaci pomocí TaKaRa RECOCHIP jsme pouţili k izolaci konkrétních fragmentů 

DNA z agarózového gelu. Jedná se o speciální membránu, která funguje jako molekulární 

síto. Při této rychlé metodě není třeba pouţívat ţádné reagencie. 

Postup: 

1. Pod UV světlem gel opatrně nařízneme těsně za prouţkem DNA ve směru blíţe 

k anodě. 

2. TaKaRa RECOCHIP (Takara, Japonsko) zasuneme do gelu tak, aby černá 

strana směřovala k prouţku. 

3. Gel vrátíme do elektroforetické vany a opět připojíme zdroj elektrického napětí 

na 5-10 min. 

4. Pod UV světlem poté vizuálně ověříme, zda DNA ulpěla na membráně. 

5. TaKaRa RECOCHIP vyjmeme z gelu, vloţíme do 2 ml mikrozkumavky a 

centrifugujeme při 5000 rpm 5 sek. Centrifugát obsahuje izolovanou DNA, 

membránu můţeme vyhodit. 

 

Čištění DNA pomocí DNA-Pure
TM

 Clean Up Kitu (CPG, USA) 

Pouţitím této metody lze účinně odstranit primery, nukleotidy a soli z PCR 

reakčních směsí. Principem je zachycení molekul menších neţ 75 bp v pórech pryskyřice. 

Postup: 

1. Suspenzi Size-exclusion pryskyřice resuspendujeme v pufru důkladným 

roztřepáním. 

2. Na kolonku napipetujeme 0,6 ml suspenze. 

3. Kolonku vloţíme do zkumavky a centrifugujeme 1 min při 2900 rpm. 

4. Přefiltrovaný roztok odstraníme, na kolonce zůstane bílá, relativně suchá 

pryskyřice. 

5. Vzorek DNA (10-100 µl) naneseme na nejvyšší bod pryskyřice a 

centrifugujeme 1 min při 2900 rpm. 
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4.3.3 Klonování 

Postupně jsme provedli dvojí klonování dle schématu v příloze 3. 

 

Úprava amplikonu pro klonování 

Pro zaklonování PCR produktu do pCR
®
-XL-TOPO

®
 vektoru bylo třeba připojit 

adenosin na 5' konec PCR produktu. Sloţení reakční směsi pro přiojení adenosinu je 

vyjádřeno v tab. 7. Za pouţití pCR
®
-XL-TOPO

®
 vektoru s deoxytimidinovými zbytky na 

3' koncích a s kovalentně vázanou topoizomerázou není nutné restrikční štěpení. 

 

sloţky reakce koncentrace 

reakční pufr  (Fermentas, Kanada) 1x 

dNTP (Fermentas, Kanada) 0,2 mM 

MgCl2 (BioRad, USA) 1,5 mM 

Taq-polymeráza (Fermentas, Kanada) 25 U 

Tab. 7. Složení reakční směsi pro připojení adenosinu.  

 

do reakce jsme pouţili: 10 µl přečištěného PCR produktu 

celkový objem reakce: 20 µl 

podmínky: při 72°C, 15 min 

Po reakci jsme DNA přečistili přes DNA-Pure
TM

 PCR Clean Up Kit. 

 

Restrikční štěpení 

Ke štěpení jsme pouţili restrikční endonukleázy, které umoţnily překlonování CDS 

pro ABCC3 z pCR
®
-XL-TOPO

®
 vektoru do pZeoSV2(-) vektoru. 

Vybrali jsme restrikční enzymy EcoRV a SpeI. Pufry a podmínky jsme volili podle 

doporučení výrobce. Sloţení restrikční směsi je uvedeno v tab. 8. 

 

do reakce jsme pouţili:  

1 µg plazmidu pCR
®
-XL-TOPO

®
 se zaklonovaným PCR produktem  

nebo 2 µg plazmidu pZeoSV2(-) 
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sloţky reakce koncentrace 

pufr NEB2 1x 

BSA 1x 

EcoRV (New England Biolabs, USA) 20 U 

SpeI (New England Biolabs, USA) 10 U 

Tab. 8. Složení restrikční směsi pro štěpení cirkulárního plazmidu pZeoSV2(-) 

 a pCR
®
-XL-TOPO

® 
 pazmidu se zaklonovaným ABCC3 genem. 

 

celkový objem reakce: 20 µl 

podmínky: 37°C, 16 hod  

Po reakci jsme DNA přečistili přes DNA-Pure
TM

 PCR Clean Up Kit a úspěšnost 

restrikce jsme ověřili gelovou elektroforézou. 

 

Ligace 

Ligaci v případě vektorů pCR
®
-XL-TOPO

®
 a pZeoSV2(-) jsme provedli odlišně. 

 

pCR
®
-XL-TOPO

®
 

poměr PCR produktu s adenosinem na 5' konci a pCR
®
-XL-TOPO

®
 vektoru: 3:1 

 

Postup: 

1. Směs jemně promícháme, nepipetujeme. 

2. Inkubujeme 5 min při laboratorní teplotě. 

3. Přidámee 0,5 µl 6x Stop solution. 

4. Směs jemně promícháme, lehce zcentrifugujeme. 

5. Ligační směs uchováváme na ledu a pokračujeme transformací nebo zamrazíme 

při -20°C pro dlouhodobější uchovávání. 
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pZeoSV2(-) 

k ligaci jsme pouţili: T4 DNA ligázu (New England Biolabs, USA) 

poměr inzertu a plazmidu: 6:1 (3 µl inzertu + 0,5 µl plazmidu + 6,5 µl vody) 

 

Postup: 

DNA mix 

1. Do zkumavky napipetujeme naředěný plazmid a přidáme inzert. 

2. Promícháme a lehce zcentrifugujeme. 

3. Inkubujeme 2 min při 55°C a dále uchováváme na ledu. 

Enzym mix 

1. Do zkumavky nepipetujeme: 

- vodu 

- pufr pro T4 DNA ligázu (New England Biolabs, USA) 

- 5U T4 DNA ligázu (New England Biolabs, USA) 

2. Přidáme DNA mix . 

3. Inkubujeme 20 min při pokojové teplotě. 

celkový objem reakce: 20 µl 

Dále pokračujeme transformací. 

 

Transformace kompetentních E.coli 

K transformaci jsme pouţili kompetentní bakterie E.coli DH5α připravené firmou 

Generi Biotech s.r.o. 

Postup: 

1. Suspenzi kompetentních buněk rozmrazíme na ledu. 

2. Neţ směs roztaje, naředíme ligační směs vodou (1:9) na konečný objem 30 µl. 

3. Naředěnou směs přidáme do suspenze bakterií a jemně promícháme. 

4. Směs s bakteriemi inkubujeme 30 min na ledu. 

5. Během inkubace necháme zahřát agarové misky s antibiotikem a SOC médium 

v 37°C inkubátoru. 

6. Provedeme tepelný šok v suchém teple – 90 sek při 42°C. 

7. Inkubujeme 5-10 min na ledu. 
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8. Do suspenze přidáme 1 ml předehřátého SOC média a inkubujeme 1 hod při 

37°C v třepacím inkubátoru. 

9. Buňky centrifugujeme 2 min při 5000 rpm. 

10. Odpipetujeme 700-800 µl supernatantu a peleta ve zbytku resuspendujeme. 

11. Sterilní vyţíhanou hokejkou natřeme buněčnou suspenzi na agarovou misku 

s antibiotikem (100 µg/ml půdy). 

12. Inkubujeme přes noc při 37°C. 

 

Média a půdy 

SOC médium: 

-  0,5% (w/v) yeast extrakt 

-  2% (w/v) krypton 

-  10 mM NaCl 

-  2,5 mM KCl 

-  10 mM MgCl2 

-  20 mM MgSO4 

-  20 mM glukóza 

autoklávujeme 20 min (100 kPa, 120 °C) 

 

LB agar: 

-  1 litr LB média 

-  15 g bacto-agaru 

autoklávujeme 20 min (100 kPa, 120 °C) 

zchladíme na 50 °C 

přidáme antibiotikum do koncentrace 100 µg/ml 

nalijeme na misku 25 ml a necháme vychladnout 

LB médium: 

-  0,5% (w/v) yeast extrakt 

-  1% (w/v) trypton 

-  0,5% (w/v)  NaCl 

promícháme a upravíme pH na 7,0 5 M roztokem NaOH 

autoklávujeme 20 min (100 kPa, 120 °C) 
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4.3.4 Ověření úspěšnosti klonování 

Díky pouţití Lyse-N-Go (Thermo Fischer Scientific, USA) a následným 

potvrzením pomocí real-time PCR jsme mohli otestovat větší počet kolonií najednou. 

Lyse-N-Go umoţňuje ověřit přítomnost plazmidu s inzertem bez nutnosti izolace plazmidu 

z buněčné kultury. 

 

Lyse-N-Go 

Postup: 

1. Do mikrozkumavek napipetujeme  Lyse-N-Go (5 µl). 

2. Špičkou mikropipety odebereme část označené kolonie a přeneseme do stejně 

označené mikrozkumavky s Lyse-N-Go, propipetujeme. 

3. Inkubujeme 2 min při 95°C, poté uchováváme v lednici pro následné pouţití. 

 

Real-time PCR 

Úspěšnost klonování jsme ověřili pomocí real-time PCR za pouţití následujících 

primerů a sond: 

sense primer: Q_hMRP3_2ex25_ (*254Z8) 

 5' - GTGTCCTACTCCTTGCAGGTGA - 3'  

 Tm = 63,8 °C   GC = 54.5%   Mr = 6712 

 

antisense primer: Q_hMRP3_ex25_ (*200B0) 

 5' - CTCTCCACAGCCACGATGTTAG - 3' 

 Tm = 63 °C   GC = 54,5%   Mr = 6652 

 

sonda: h_MRP3_ex25#P (*239S0) 

 5' - CTGACATCATTCGTATCATCCAGTTCAGAGCA - 3' 

 Tm = 63.3 °C   GC = 43,8%   Mr = 9739 

 

 

Celkový objem reakční směsi (tab. 9) byl 20 µl. 

Real-time PCR probíhala ve 40 cyklech za teplotního profilu uvedeném v tab. 10. 
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sloţky reakce koncentrace 

reakční pufr  (Fermentas, Kanada) 1x 

dNTP (Fermentas, Kanada) 0,2 mM 

MgCl2 (BioRad, USA) 1,5 mM 

TrueStart Taq-polymeráza (Fermentas, Kanada) 25 U 

sense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

antisense primer (Generi Biotech, ČR) 20 μM 

sonda (Generi Biotech, ČR) 10 μM 

templát (lyzát bakteriální kolonie) 1 ng/μl 

Tab. 9. Složení reakční směsi pro ověření přítomnosti plazmidu s inzertem pomocí  

real-time PCR. Celkový objem reakční směsi: 20 μl. 

 

 

fáze real-time PCR teplota [°C] doba trvání [sek] 

počáteční denaturace 95 180 

denaturace 95 10 

annealing, polymerace 60 40 

závěrečná polymerace 72 300 

Tab. 10. Profil real-time PCR při ověřování přítomnosti plazmidu. Počet cyklů: 40.  

 

Sekvenace 

Pro konečné ověření správnosti kódující sekvence byl inzert po zaklonování jak do 

pCR
®
-XL-TOPO

®
, tak i do pZeoSV2(-) kompletně sekvenován. 
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4.3.5 Izolace plazmidové DNA 

Plazmidovou DNA jsme izolovali pomocí dvou kitů. Principem je kombinace 

alkalické lýzy a adsorpce plazmidové DNA na povrch kolony. 

Plasmid Mini kit (A&A Biotechnology, Polsko) jsme pouţili k získání plazmidů 

pro následné ověření úspěšnosti klonování. Tento kit umoţňuje izolaci high copy plazmidů 

z buněčné kultury o objemu 1-3 ml (miniprep). Výrobce uvádí vazebnou kapacitu aţ 20 µg 

plazmidové DNA. 

Plazmid ve větším mnoţství a o vyšší čistotě jsme izolovali pomocí QIAGEN 

Plasmid Midi Kitu (Qiagen, Německo). Je určen k izolaci high copy plazmidů z buněčné 

kultury o objemu 25 ml a jeho výrobce uvádí vazebnou kapacitu 75-100 µg DNA. 

 

Preparace plazmidové DNA pomocí Plasmid Mini 

1. Kolonii přeočkujeme sterilním párátkem do LB média s antibiotikem. 

2. Inkubujeme přes noc při 37°C v třepacím inkubátoru. 

3. Kulturu kvantitativně přelijeme do mikrozkumavky a centrifugujeme 1 min při 

11000xg. 

4. Odstraníme supernatant a buněčnou peletu resuspendujeme v 200 µl roztoku 

L1. 

5. Přidáme 200 µl řádně resuspendovaného roztoku L2 a uzavřenou zkumavku 

jemně převrátíme 5-6x. Inkubujeme 3 min při pokojové teplotě. 

6. Přidáme 400 µl roztoku GL3 a jemně převrátíme 6-8x. 

7. Centrifugujeme 10 min při 21000xg. 

8. Supernatant naneseme na kolonku. 

9. Centrifugujeme 1 min při 21000xg. 

10. Filtrát odstraníme, promyjeme 500 µl roztoku W a centrifugujeme 1 min při 

21000xg. 

11. Filtrát odstraníme, přidáme 700 µl promývacího roztoku A1 a centrifugujeme 

při 21000xg 1 min. 

12. Kolonku přemístíme do nové mikrozkumavky a přidáme 60 µl elučního TE 

pufru. 

13. Inkubujeme 3 min při pokojové teplotě a centrifugujeme 1 min. 
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Mnoţství izolovaného plazmidu jsme stanovili spektrofotometricky. Správnost 

klonování jsme ověřili pomocí real-time PCR. 

 

Preparace plazmidové DNA pomocí QIAGEN Plasmid Midi Kitu 

1. Kolonii přeočkujeme sterilním párátkem do 2 ml LB média s antibiotikem. 

2. Inkubujeme 8 hod při 37°C v třepacím inkubátoru. 

3. Startovací kulturu naředíme 1/500 do 25 ml LB média. 

4. Inkubujeme 12-16 hod při 37°C v třepacím inkubátoru. Objem nádoby, v které 

inkubujeme, by měl být alespoň 4x větší neţ objem kultury. 

5. Centrifugujeme 15 min při 6000xg za teploty 4°C. Pokud nenavazujeme 

izolací, buňky v této fázi zamrazíme při -20°C. 

6. Peletu resuspendujeme ve 4 ml P1 pufru. 

7. Přidáme 4 ml P2 pufru, zkumavku jemně 4-6x převrátíme a inkubujeme 5 min 

při laboratorní teplotě. 

8. Přidáme 4 ml ledového P3 pufru, promícháme převrácením 4-6x a inkubujeme 

15 min na ledu. 

9. Centrifugujeme 30 min při 20000xg za teploty 4°C. 

10. Supernatant obsahující plazmidovou DNA přemístíme do nové tuby. 

11. Supernatant opět zcentrifugujeme 15 min při 20000xg za teploty 4°C a 

přemístíme do nové tuby. 

12. Ekvilibrujeme kolony QIAGEN-tip 100 přidáním 4 ml QBT pufru, který 

necháme volně prokapat. 

13. Supernatant z kroku 12 nalijeme do kolony a necháme kolonou volně prokapat. 

14. Kolonu 2x promyjeme 10 ml QC pufru. 

15. DNA vymyjeme 5 ml QT elučního pufru. 

16. DNA precipitujeme přidáním 3,5 ml isopropanolu laboratorní teploty 

k eluované DNA. Promícháme a zcentrifugujeme 30 min při 15000xg za 

teploty 4°C. 

17. Supernatant opatrně odstraníme. 

18. Peletu promyjeme 2 ml 70% etanolu a centrifugujeme 10 min při 15000xg. 

19. Opatrně odstraníme supernatant. 
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20. Peletu usušíme a DNA rozpustíme v přiměřeném objemu TE pufru (pH 8,0) 

nebo v 10 mM Tris-Cl (pH 8,5). 

 

Mnoţství izolovaného plazmidu jsme stanovili spektrofotometricky. Správnost 

zaklonování byla potvrzena kompletní sekvenací. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Amplifikace 

Optimalizace PCR 

Optimalizaci jsme provedli dle pracovních postupů v kap. 4.3.1. Úspěšnost PCR 

jsme zjistili gelovou elektroforézou na 0,7%  gelech. 

 

Postup 1 

Provedli jsme PCR za pouţití 4 µg/µl tamplátu a celkově 2 mM MgCl2. Sledovali 

jsme vliv teploty annealingu. 

Na 0,7% gel (obr. 1) jsme nanesli: 

- 30 µl vzorku a 3µl bromfenolové modři 

- 3 µl markeru GeneRuler
TM

 1kb DNA Ladder 

 

Obr. 1. Elektroforetický gel s produkty PCR směsi obsahující 4µg/µl templátu a 2mM MgCl2 . 
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Z výsledku na obr. 1 je patrné, ţe všechny vzorky obsahovaly amplifikovanou 

sekvenci i nespecifické fragmenty. Ze srovnání intenzit prouţků můţeme usoudit, ţe PCR 

s teplotou annealingu 64°C probíhá kvantitativněji neţ s annealingem při 62 a 66°C. 

Intenzita nejvýraznějšího prouţku nám ovšem napovídá, ţe je třeba nadále optimalizovat 

podmínky. 

 

Postup 2 

K PCR jsme pouţili 3 µg/µl templátu a celkově 2mM MgCl2.  Testovali jsme vliv 

betainu na výtěţnost reakce. Pro srovnání jsme pomocí PCR namnoţili 6 vzorků při třech 

různých teplotách annealingu. 3 vzorky obsahovaly 5 mM betain, zbylé 3 vzorky na místo 

betainu vodu. 

Na 0,7% gel (obr. 2) jsme nanesli: 

- 30 µl vzorku a 3 µl bromfenolové modři 

- 3 µl markeru GeneRuler
TM

 1kb DNA Ladder 

  

Obr. 2. Gel s PCR produkty ovlivněnými přítomností betainu. 
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Z výsledku na obr. 2 lze vyčíst, ţe pouţití betainu nevedlo k úspěšnější amplifikaci 

poţadované sekvence. U vzorků, u kterých jsme nepouţili betain, jsou amplikony 

patrnější.  

 

Amplifikace CDS pro ABCC3 

CDS pro ABCC3 jsme namnoţili pomocí PCR za pouţití 3 µg/µl templátu a 

celkově 2mM MgCl2.  Jako optimální hodnota annealingu jsme zvolili teplotu 64°C. 

Na 1% gel (obr. 3) jsme nanesli: 

- 30 µl vzorku a 3 µl bromfenolové modři 

- 3 µl markeru GeneRuler
TM

 1kb DNA Ladder 

  

Obr. 3. Gel s amplifikovanou CDS pro ABCC3. 

 

Prouţek na gelu (levá jamka) na obr. 3 je kódující sekvence MRP3 amplifikovaná 

za optimalizovaných podmínek. Intenzita prouţku umoţňuje izolaci pro další pouţití.
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5.2 Klonování 

5.2.1 pCR
®

-XL-TOPO
®   

 

Po transformaci ligační směsi do kompetentních buněk a inkubaci vyrostlo na 

misce s kanamycinem velké mnoţství kolonií. Ověřili jsme 8 kolonií pomocí Lyse-N-Go a 

real-time PCR (obr. 4 a tab. 11) dle postupů v kap. 4.3.4 . 

 

Obr. 4. Graf  znázorňující průběh real-time PCR v případě testování klonování  

do vektoru pCR
®
-XL-TOPO

®
.   

 

kolonie Ct 

1 16,28 

2 17,02 

3 31,50 

4 35,61 

5 35,19 

6 34,62 

7 46,50 

8 31,87 

 

Tab. 11. Hodnoty vycházející z grafu real-time PCR při testování klonování do vektoru  

pCR
®
-XL-TOPO

®
. Ct – počet cyklů, ve kterých fluorescence dosahuje prahové hodnoty. 
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Z hodnot v tab. 11 lze vyčíst, ţe v kolonii 1 a 2 je přítomen plazmid se 

zaklonovanou sekvencí. 

Z kolonie 1 jsme provedli minipreparaci plazmidové DNA. Vyizolovaný plazmid 

jsme ověřili na zaklonování inzertu pomocí real-time PCR. Poté jsme provedli 

midipreparaci plazmidové DNA. Správnost zaklonování byla potvrzena kompletní 

sekvenací.  

Vyizolovaný plazmid jsme štěpili restrikčními endonukleázami EcoRV a SpeI na 3 

fragmenty (4905 bp, 3464 bp a 398 bp). 

Detekci fragmentů jsme provedli elektroforeticky. 

Na 1% gel (obr. 5) jsme nanesli: 

-  20 µl restrikční směsi a 2 µl bromfenolové modři 

-  3 µl markeru 1 kb DNA Ladder 

 

Obr. 5. Elektroforetický gel se separovanou restrikční směsí v pravé jamce. 
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Inzert o velikosti 4905 bp jsme vyizolovali z gelu a pouţili k dalšímu klonování do 

vektoru pZeoSV2(-). 

5.2.2 pZeoSV2(-) 

Vektor pZeoSV2(-) jsme štěpili stejnými restrikčními endonukleázami, EcoRV a 

SpeI, jako vektor pCR
®

-XL-TOPO
®

 se zaklonovanou kódující sekvencí, abychom do něj 

mohli tuto sekvenci překlonovat. 

Na gel (obr. 6) jsme nanesli: 

-  20 µl restrikční směsi a 2 µl bromfenolové modři 

-  3 µl markeru 1 kb DNA Ladder 

  

Obr. 6. Plazmid pZeoSV2(-) (pravá jamka gelu) restrikčně štěpený pro zaklonování 

CDS_ABCC3. 

  

Prouţek s rozštěpeným plazmidem pZeoSV2(-) (obr. 6) jsme vyizolovali z gelu a 

pouţili k ligaci s inzertem vyštěpeným z pCR
®
-XL-TOPO

®
. Po transformaci do 

kompetentních buněk a inkubaci vyrostlo na misce se zeocinem velké mnoţství kolonií. 
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Metodou Lyse-N-Go a real-time PCR jsme ověřili 36 kolonií na přítomnost plazmidu se 

zaklonovaným inzertem. 

  

Obr. 7. Graf  znázorňující průběh real-time PCR v případě testování klonování  

do vektoru pZeoSV2(-). 

 

kolonie Ct kolonie Ct kolonie Ct 

1 26,87 13 20,32 25 25,60 

2 25,85 14 22,91 26 26,54 

3 27,57 15 21,75 27 23,61 

4 25,53 16 24,19 28 28,57 

5 21,89 17 21,40 29 28,74 

6 23,03 18 25,09 30 27,49 

7 22,43 19 25,84 31 28,43 

8 23,66 20 21,82 32 24,36 

9 23,15 21 24,70 33 21,09 

10 22,13 22 22,32 34 26,73 

11 23,80 23 21,01 35 25,79 

12 11,79 24 25,18 36 25,03 

Tab. 12.  Hodnoty vycházející z grafu real-time PCR při testování klonování do vektoru  

pZeoSV2(-). Ct – počet cyklů, ve kterých fluorescence dosahuje prahové hodnoty. 
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Z hodnot v tab. 12 lze vyvodit, ţe inzert je zaklonován pouze v plazmidu 

přítomném v kolonii 12. 

Z kolonie 12 jsme provedli minipreparaci a ověřovali jsme úspěšnost klonování 

metodou real-time PCR. Plazmid jsme vyizolovali ve větším mnoţství midipreparací. 

Správnost zaklonování byla potvrzena kompletní sekvenací. 
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6 DISKUZE A ZÁVĚRY 

Cílem této práce bylo připravit plazmid, který by obsahoval kódující sekvenci pro 

transportér MRP3. Vhodný plazmid pak mohl být vyuţit k přípravě buněčné linie zvýšeně 

exprimující transportér MRP3. 

Prvním problémem bylo zvolit optimální podmínky pro amplifikaci CDS pro 

MRP3. Jedná se o dlouhou sekvenci, která se mnoţila obtíţně. Porovnávali jsme produkty 

amplifikace při různých teplotách annealingu, sniţovali mnoţství templátu a pokusili se o 

zvýšení výtěţku pomocí betainu. Jako optimální teplota annealigu byla zvolena teplota 

64°C, do reakce bylo pouţito 3 µg/µl templátu a od betainu bylo upuštěno. 

Problematické bylo ze stejných důvodů i klonování. PCR produkt byl klonován do 

různých plazmidů, neţ se podařilo ověřit zaklonování do plazmidu pCR
®
-XL-TOPO

®
. 

Jedná se o vektor vhodný k vklonování dlouhých PCR produktů bez potřeby štěpení 

restrikčními endonukleázami a k ligaci není třeba přítomnost ligázy. Zvolený způsob 

klonování patří mezi nejúčinnější a také nám se po předchozích neúspěšných pokusech 

s jinými klonovacími postupy jevil jako nejvhodnější.  

Na miskách narostlo velké mnoţství kolonií. Z tohoto důvodu by bylo velice 

nevýhodné, časově i finančně náročné, izolovat a ověřovat plazmid běţným postupem 

(real-time PCR nebo restrikční analýzou). Bylo ţádoucí nejprve ověřit rychlejší metodou, 

které kolonie skutečně obsahují plazmid se zaklonovaným inzertem a které ne. Vyuţili 

jsme metodu ověření pomocí Lyse-N-Go. Lyzáty bakteriálních kolonií byly podrobeny 

testování real-time PCR. Poté jsme se mohli zaměřit pouze na kolonie, v kterých byla 

prokázána přítomnost poţadované sekvence v plazmidu. 

Izolovali jsme plazmid minipreparací, ověřili opět pomocí real-time PCR a teprve 

poté plazmid izolovali ve větším mnoţství a čistotě (midipreparací) pro další pouţití. 

Správnost kódující sekvence byla ověřena sekvenací. 

Byly vybrány restrikční endonukleázy EcoRV a SpeI, které štěpí vhodně plazmid 

pCR
®
-XL-TOPO

®
 se zaklonovanou sekvencí a stejně tak i plazmid pZeoSV2(-). Díky 

tomuto návrhu bylo umoţněno překlonování do vektoru pZeoSV2(-), o kterém jsme se 

domnívali, ţe by byl ideální pro klonování ţádané sekvence a pro následnou přípravu 

buněčné linie zvýšeně exprimující daný transportér. Nebylo moţné ho pouţít hned na 

počátku práce, protoţe PCR produkt neobsahoval vhodná restrikční místa a přímé 

klonování PCR produktu je velmi zdlouhavé a neefektivní. 
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Tento způsob klonování se ukázal jako vhodný, i kdyţ se při ověřování prokázalo, 

ţe převaţují kolonie nesoucí prázdný plazmid. Ověření i izolace proběhlo podle stejných 

postupů jako v případě klonování do pCR
®
-XL-TOPO

®
. Kompletní sekvenace potvrdila 

úspěšnost práce. 
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7 SOUHRN 

Pro následnou přípravu buněčné linie se zvýšenou expresí transportéru MRP3 byl 

připraven vhodný plazmid obsahující kódující sekvenci pro tento transportér. 

Experimentálně bylo stanoveno sloţení reakční směsi a teplotní profil PCR pro 

amplifikaci sekvence kódující transportér MRP3. 

Připojením adenosinu byl PCR produkt upraven pro klonování do plazmidu pCR
®
-

XL-TOPO
® 

. 

Plazmid pCR
®

-XL-TOPO
® 

se zaklonovanou sekvencí a plazmid pZeoSV2(-) byly 

štěpeny restrikčními endonukleázami EcoRV a SpeI. Následně bylo moţné díky 

komplementárním koncům vyštěpenou kódující sekvenci MRP3 zaklonovat do plazmidu 

pZeoSV2(-), který je vhodný pro transfekci eukaryotní buněčné linie. 

Klonování bylo úspěšné. 
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8 SUMMARY 

We have prepared suitable plasmid containing coding sequence of MRP3, for 

subsequent preparation of cell line overexpressing this transporter.  

Composition of reaction mixture and temperature profile of PCR reaction for 

MRP3 coding sequence amplification was determined experimentally. 

Adenosine was added to 3’ ends of PCR product to allow cloning into PCR
®
-XL-

TOPO
® 

vector. 

pCR
®
-XL-TOPO

® 
vector containing cloned sequence and pZeoSV2(-) plasmid 

were cleaved using restriction endonucleases EcoRV and SpeI. Afterwards it was possible 

to clone cleaved coding sequence into pZeoSV2(-) plasmid due to complementary ends. 

Prepared plasmid is suitable for transfection of eukaryotic cell lines.   

The cloning was successful.  
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Příloha 1: Mapa vektoru pCR
®
-XL-TOPO

® 
od firmy Invitrogen pouţitého pro 

klonování CDS_ABCC3. 
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Příloha 2: Vektor pZeoSV2(-) od firmy Invitrogen pouţitý pro překlonování 

sekvence kódující MRP3 transportér. 
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Příloha 3: Schéma klonování CDS_ABCC3. 
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Příloha 4: Markery molekulových hmotností pouţité pro gelovou elektroforézu. 

 

Marker GeneRuler TM 1kb DNA Ladder, MBI Fermentas, USA 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kb DNA Ladder, New England BioLabs, USA 

 

        

 


