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Abstract 
 

 Mutation of the yxkO gene, which encodes a putative ribokinase and belongs to 

the σB general stress response regulon, leads to reduced salt tolerance under potassium 

limitation in Bacillus subtilis. The biological function of the yxkO gene has not been 

determined yet, but it may be involved in the high affinity potassium uptake system, 

which has been described in Escherichia coli in contrast to Bacillus subtilis.  

Our goal was to describe another features of a mutant in the yxkO gene and to 

try to propose the role of this gene. Using the integration vector pMutin4, we prepared a 

Bacillus subtilis strain MP2 with a yxkO gene inactivation. The MP2 strain displays 

limited growth in a rich medium and it is a sensitive strain to tetracycline. Furthermore, 

this strain is unable to form endospores and the cells are longer, which indicates a 

septum formation defect.  

We accomplished a 2-D protein gel analysis to compare expression profiles of 

the MP2 strain and the 1A680 standard strain after salt and ethanol stress. The MP2 

strain shows changes in productions of some energy metabolism enzymes and flagellin 

protein.  

We conclude that yxkO is a regulatory gene, whose product has a pleiotropic 

effect on many of cell functions.   
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Seznam použitých zkratek 
 

ATP – adenosintrifosfát  

bla – gen kódující β-laktamázu 

bp – páry bází (base pairs) 

CM – cytoplasmatická membrána 

dNTP – deoxyribonukleosidtrifosfát 

erm – gen udělující buňce rezistenci k erytromycinu 

IPTG – isopropyl-β-D-thiogalaktozid 

lacZ - gen kódující β-galaktozidázu u E. coli 

LB – Luria-Bertani médium 

MM – minerální médium 

PAGE – polyakrylamidová gelová elektroforéza 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

SD – Shineova-Dalgarnova sekvence 
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1. Úvod 
 

Bakterie jsou nejjednodušší buněčné organismy na této planetě. Změny vnějších 

podmínek, především změny teploty, pH a osmolarity, bakterie vnímají celým svým 

povrchem a jejich přežití je závislé na schopnostech se s těmito změnami vyrovnat.  

Většina bakterií ve vegetativním stavu je citlivá na vysušení. Vysušení buňce 

hrozí, pokud je koncentrace rozpuštěných látek v prostředí vyšší než v buňce. Při 

vysoké osmolaritě prostředí dochází k odtoku vody z cytoplasmy skrz membránu a ke 

zřeďování vnějšího roztoku. Díky buněčné stěně jsou bakterie poměrně odolné vůči 

změně osmotického tlaku. Jeho zvýšení nad fyziologickou mez únosnosti však vede ke 

ztrátám vnitrobuněčné vody a k zástavě životních funkcí bakterie.  

V naší pracovní skupině je mimo jiné studium zaměřeno na problematiku 

osmotického stresu u půdní bakterie Bacillus subtilis. Během zvýšené osmolarity 

prostředí buňka vyrovnává rozdíl osmotických tlaků zvyšováním koncentrace látek 

rozpuštěných v cytoplasmě. Primární rychlou odpovědí  je zvýšení intracelulární 

koncentrace draselných kationtů. Vysoká koncentrace iontů draslíku je však pro buňku 

toxická, negativně ovlivňuje funkce proteinů, syntézu proteinů a slabé chemické 

interakce (Csonka, 1989). Proto později dochází k syntéze nebo importu kompatibilních 

solutů, jako jsou např. prolin nebo betain glycinu (Kempf a Bremer, 1998).  
Před několika lety byl v naší laboratoři náhodnou inzerční mutagenezí pomocí 

transpozónu  vyizolován osmosenzitivní kmen B. subtilis pojmenovaný L-42. Tento 

kmen neměl schopnost osmoadaptace při kultivaci na minerálních plotnách s nízkými 

koncentracemi draselných iontů (pod 1 mM) za hyperosmotických podmínek. Dále 

měly tyto buňky oproti buňkám divokého kmene jiný tvar, byly více prodloužené a 

tvarem se za určitých podmínek lišily i jejich kolonie (Holanová, 2000). Dana Ulanova 

během své diplomové práce zjistila, že inzerční mutagenezí byl zasažen gen yxkO 

s doposud neznámou funkcí. Za podmínek osmotického a ethanolového stresu 

pozorovala mírnou indukci promotoru yxkO. Tento výsledek byl však zkreslen aktivitou 

vlastní β-galaktozidázy LacA B. subtilis. Na základě výsledků z tého diplomové práce 

usoudila, že protein YxkO je pravděpodobně regulačním proteinem, který se účastní 

odpovědí B. subtilis na různé šoky v rámci regulonu σB (Ulanova, 2005). 

Na rozdíl od nejvíce prostudované bakterie Escherichia coli doposud nebyly 

podrobně popsány transportní systémy pro draselné ionty u Bacillus subtilis. U E. coli 
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existuje systém pro transport K+ Kdp, který je vysokoafinní a je indukován nízkou 

koncentrací draslíku v médiu nebo vysokou osmolaritou (Hamann et al., 2008).  

U B. subtilis žádný vysokoafinní  systém pro transport K+ zatím nalezen nebyl. 

Avšak byla prokázána ATPázová aktivita, kterou aktivuje nízká koncentrace draselných 

kationtů a vysoká osmolarita. Proteiny tohoto ATPázového systému nejsou homologní 

s proteiny Kdp systému E. coli (Šebestián et al., 2001). Hypotetický protein YxkO 

obsahuje vazebné místo pro ATP (Zhang et al., 2002). 

 

Moje diplomová práce měla navazovat na výsledky výše popsaných prací.  

Cíle této diplomové práce byly: 

1. Připravit kmen s umlčeným genem yxkO, který nepřepisuje gen pro vlastní β-

galaktozidázu lacA. 

2. Změřit úroveň transkripce genu yxkO po osmotickém a ethanolovém stresu pomocí 

fúze jeho promotoru s genem lacZ pro β-galaktozidázu E. coli. 

3. Sledovat změny exprese proteinů po osmotickém a ethanolovém stresu. 
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2. Literární přehled 
 

2.1. Gen yxkO Bacillus subtilis 
 

Podle genomové databáze BSORF se gen yxkO nachází mezi geny sigY a cydD 

a je monocistronní (obr. č. 1). Jeho strukturní část je dlouhá 831 bp.  

 

 

 
Obrázek č. 1: Poloha genu yxkO v genomu B. subtilis. Převzato z  http://bacillus.genome.jp/cgi-

bin/BSORF_Region_Draw.pl?ACCESSION=BG12547.  

 

Patří do regulonu σB obecného stresu a stejně jako u většiny genů z tohoto regulonu 

není ani u genu yxkO zatím známa jeho biologická funkce (Petersohn et al., 2001, 

Price, 2000). Bylo zjištěno, že transkripce genu yxkO je indukována ethanolovým, 

osmotickým a teplotním stresem (Petersohn et al., 2001).  

Gen yxkO kóduje předpokládaný protein YxkO velký 29,9 kDa, jehož homology 

jsou mezi organismy široce rozšířené. Byly zatím nalezeny u 42 druhů bakterií, 14 

druhů archeí a 13 druhů eukaryot včetně člověka a u většiny z nich není známá jejich 

funkce. Některé z nich fungují jako kinázy cukrů (Zhang et al., 2002). Podle krystalové 

struktury proteinu YxkO B. subtilis patří tento předpokládaný protein do rodiny kináz 

podobných ribokinázám. Obsahuje místa pro vazbu ATP, neznámého substrátu a 

hořečnatých iontů (obr. č. 2 a č. 3). Na rozdíl od ostatních členů rodiny proteinů 

podobných ribokinázám je však YxkO jediný, u kterého byla zjištěna schopnost tvořit 

tetramerní formy (Zhang et al., 2002).  

 

 

 

 11

http://bacillus.genome.jp/cgi-bin/BSORF_Region_Draw.pl?ACCESSION=BG12547
http://bacillus.genome.jp/cgi-bin/BSORF_Region_Draw.pl?ACCESSION=BG12547


 

Ulanova a spolupracovníci popsali mutanta v genu yxkO. Mutant vykazoval 

neschopnost růstu v médiu s koncentrací draselných iontů pod 0,025 mmol/l a zřetelný 

pokles růstové rychlosti oproti divokému kmeni, pokud byl pěstován na médiu 

s koncentrací draselných iontů nižší než 1 mmol/l, po přidání 0,4 M NaCl (Ulanova et 

al., 2007).     

 

               

 
 

Obrázek č. 2:  Kvartérní struktura tetramerního proteinu YxkO. Kuličkami jsou vyznačeny 

atomy Cα aminokyselinových zbytků, které tvoří předpokládané vazebné místo pro ATP a 

neznámý substrát. Převzato z Zhang et al. (2002).    
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Obrázek č. 3: Předpokládaná vazebná místa pro ATP a neznámý substrát proteinu YxkO. 

Modře jsou znázorněny kladně nabité aminokyselinové zbytky, červeně záporně nabité 

aminokyselinové zbytky. Převzato z Zhang et al. (2002). 
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2.2. Obecná stresová odpověď u Bacillus subtilis 
 

Produkce obecných stresových proteinů je jednou z nejsilnějších a 

nejnápadnějších odpovědí u B. subtilis. Je to reakce na širokou škálu stresů, mezi které 

patří vysoká a nízká teplota, osmotický, ethanolový, oxidační a kyselý stres, přidání 

některých antibiotik, hladovění na glukózu, fosfát a kyslík a modré světlo nebo červené 

světlo (Benson et al.,1993, Boylan et al., 1993, Price, 2000, Gaidenko et al., 2006, 

Mascher et al. 2003, Ávila-Pérez et al., 2010). Obecná stresová odpověď se zdá být 

vedle sporulace jednou z alternativních strategií pro přežití B. subtilis. Je také spouštěna 

na přechodu do stacionární fáze, kdy buňce uděluje nespecifickou, mnohonásobnou a 

preventivní rezistenci na různé stresy.  Předem nasyntetizované proteiny obecného 

stresu poskytují počáteční ochranu před stimuly a dávají buňce dostatečný čas 

pro indukci specifické stresové odpovědi (Hecker et al., 2007). 

Obecná stresová odpověď vede k syntéze více než 150 obecných stresových 

proteinů (Hecker et al., 2007), které leží v regulonu, který je jedním z největších u B. 

subtilis. Mezi geny obecného stresu patří i gen yxkO (Petersohn et al., 2001). U většiny 

z těchto genů není doposud známa jejich funkce.  Předpokládá se, že jejich úloha 

spočívá v ochraně DNA, proteinů a lipidů proti škodlivým účinkům stresů, zejména 

proti reaktivnímu kyslíku, a v jejich opravě (Price, 2000).  
 Hlavním regulátorem regulonu obecného stresu je alternativní sigma faktor σB. 

Mnoho genů z tohoto regulonu je pod kontrolou dalších sigma faktorů, což umožňuje 

jejich širokou regulaci (Hecker a Völker, 1998).  

Odpověď závislá na σB faktoru je konzervovaná u příbuzných grampozitivních 

bakterií, ale její regulace a fyziologická úloha se u různých představitelů odlišuje - od 

vytváření nespecifické rezistence po řízení virulence u patogenů. Spolu se σB jsou také 

u grampozitivních bakterií konzervovány jeho regulátory RsbV a RsbW (Hecker et al., 

2007). 

 

2.2.1. Alternativní sigma faktor σB 
 

σB byl objeven jako první alternativní sigma faktor u B. subtilis (Haldenwang, 

1995). Řídí expresi více než 150 genů obecného stresu. Gen pro σB faktor leží 
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v operonu sigB tvořeném osmi geny. Geny z operonu sigB posttranslačně regulují 

aktivitu σB. Operon obsahuje dva promotory, ze kterých je jeho transkripce řízena. Na 

první promotor nasedá RNA polymeráza s navázaným hlavním transkripčním faktorem 

σA, na druhý nasedá s alternativním faktorem σB (obr. č. 4). Proteiny tří genů, RsbV, 

RsbW a RsbX (Rsb znamená „regulator of sigmaB“), transkribovaných spolu se 

strukturním genem pro σB primárně regulují hladinu volného faktoru σB v buňce (Price, 

2000).  

 

Obrázek č. 4: Schéma operonu sigB. Transkripce z σA - závislého promotoru (PA) zajišťuje 

nízkou hladinu transkripčního faktoru σB i během nestresového růstu. Produkty modře 

znázorněných genů patří do větve odpovědi na vnější stres. Geny označené červeně kódují 

regulátory společné pro vnější i energetický stres. Fosfatáza RsbX je transkripčně spojená se σB 

faktorem. Převzato z Hecker et al. (2007) a Price (2000). 

 

 Během nestresového exponenciálního růstu není faktor σB aktivní, protože tvoří 

stabilní komplex s proteinem RsbW, takže se nemůže vázat na jádro RNA polymerázy 

(Benson et al., 1993). Kromě funkce anti-σ faktoru je RsbW serinovou proteinkinázou, 

která specificky fosforyluje protein RsbV, čímž ho umlčuje. Aktivní RsbV je esenciální 

pro spuštění transkripce závislé na faktoru σB (Dufour a Haldenwang, 1994).  

 Uvolnění σB faktoru z jeho komplexu s RsbW nastává v případě, kdy je protein 

RsbV defosforylován. Pokud tedy v buňce klesne koncentrace ATP v případě 

nedostatku živin, dochází k uvolnění σB (Alper et al., 1996). Navíc může být RsbV 

aktivně defosforylován pomocí jedné ze dvou fosfatáz, buď fosfatázou RsbP v případě 

energetického stresu, nebo fosfatázou RsbU (gen leží v sigB operonu) v případě 

vnějšího stresu (obr. č. 5). Defosforylovaný protein RsbV se váže na RsbW a dochází 

k uvolnění transkripčního faktoru σB (Vijay et al., 2000). 
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2.2.2. Aktivace transkripčního faktoru σB 
 

K aktivaci σB faktoru dochází skrz tři nezávislé signální dráhy:  

1)  Energetickými stresy, které způsobuje hladovění na glukózu, fosfát a kyslík 

nebo přidání oxidačních činidel do živného média.  

2) Vnějšími stresy, mezi které patří teplotní, osmotický, kyselý nebo ethanolový 

stres (Kim et al., 2004). 

3)  Indukce nízkou teplotou (Brigulla et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Schéma  aktivace σB faktoru. Červeně znázorněný anti-σ faktor RsbW mění své 

vazebné partnery. Při stresu je RsbV defosforylován a váže inhibitor σB faktoru. Částečně 

převzato z Hecker et al. (2007). 

 

2.2.2.1. Aktivace σB faktoru hladověním 

 Hladovění na glukózu, fosfát nebo kyslík, případně přidání oxidačních činidel 

do živného média, aktivuje obecnou stresovou odpověď dvěma rozdílnými drahami. 

První z nich začíná u kinázy RsbW, která přímo vnímá hladinu ATP. Když hladina 

ATP v buňce během energetického vyčerpání klesá, snižuje se kinázová aktivita RsbW. 

Nefosforylovaný protein RsbV pak může kinázu RsbW vázat a dochází k uvolnění 
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transkripčního faktoru σB (Alper et al., 1996). Pro odpověď na hladovění je však 

esenciální druhá cesta, která začíná u specifické fosfatázy RsbP. Bylo prokázáno, že 

mutace v genu pro tuto fosfatázu způsobuje neschopnost aktivace σB faktoru jako 

odpověď na hladovění, ale má malý vliv na rozvoj reakce na vnější stres. Fosfatáza 

RsbP obsahuje C-koncovou katalytickou PP2C doménu a N-koncovou PAS doménu, 

která je zodpovědná za vnímání změn energetického stavu buňky (Vijay et al., 2000). 

Změnami energetického stavu buňky se rozumí změny v elektronovém transportu, 

protonovém gradientu a redoxním potenciálu, které předcházejí měřitelný pokles ATP. 

Přesné signály, které spouští aktivitu fosfatázy RsbP, nejsou známé (Zhang a 

Haldenwang, 2005). Jelikož mutace v genu rsbP způsobovala neschopnost aktivace 

obecné stresové odpovědi, předpokládá se, že řízení kinázové aktivity RsbW hladinou 

ATP hraje v aktivaci σB faktoru pouze menší roli (Hecker et al., 2007). 

 Spolu s genem pro fosfatázu RsbP je transkribován gen rsbQ kódující 

hydrolázu, kterou fosfatáza RsbP potřebuje pro svou funkci (Kaneko et al., 2005). 

Substrátem pro hydrolázu RsbQ je malá hydrofóbní sloučenina, která po interakci 

s hydrolázou nejspíše interaguje s PAS doménou fosfatázy RsbP (Brody et al., 2009). 

 Nedávno se zjistilo, že kromě hladovění tuto dráhu přes fosfatázu RsbP aktivuje 

červené světlo. Stejně jako u hladovění není známo, jakým mechanismem je intenzita 

červeného světla vnímána. Protože nebyly objeveny komponenty této signální dráhy 

předcházející RsbP/RsbQ, předpokládá se, že červené světlo vnímá sama fosfatáza 

RsbP. Po absorpci světla chromoforem může docházet ke strukturním změnám PAS 

domény, k aktivaci fosfatázové funkce C-koncové PP2C domény (Ávila-Pérez et al., 

2001). 
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Obrázek č. 6: Schéma aktivace σB během hladovění a růstu při nízké teplotě.  Převzato z Hecker 

et al. (2007). 

 

2.2.2.2. Aktivace σB faktoru vnějšími stresy 

Během vnějšího stresu je fosforylovaný protein RsbV defosforylován fosfatázou 

RsbU, analogem fosfatázy RsbP aktivní při hladovění. U mutanta v genu pro fosfatázu 

RsbU nedocházelo k aktivaci  σB faktoru jako odpověď na environmentální stres, ale 

mutace neměla žádný vliv na rozvoj reakce na hladovění (Völker et al., 1996). 

Fosfatáza RsbU je aktivována signální kaskádou (obr. č. 7 b). Je funkční tehdy, pokud 

má navázaný protein RsbT na své N-koncové doméně (Hecker et al., 2007). Ten je ale 

v rostoucí buňce vázaný do proteinového komplexu zvaného stresozóm.  

Stresozóm se skládá z proteinu RsbS a proteinů rodiny RsbR (Delumeau et al., 

2006). Tento proteinový komplex je velký 1,5 MDa a v průměru měří 150 Å (Marles-

Wright a Lewis, 2008). Proteiny rodiny RsbR mají konzervovanou C-koncovou STAS 

(sulfate transporter anti-sigma) doménu, která je ekvivalentní k celému proteinu RsbS. 

Rodina proteinů RsbR zahrnuje členy RsbRA, RsbRB, RsbRC, RsbRD a YtvA 
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(Delumeau et al., 2006). Fúzí s reportérovým genem lacZ se zjistilo, že proteiny 

RsbRA, -RB a -RC jsou produkovány v podobných množstvích, která zůstávala 

konstantní během růstu, ethanolového stresu a vstupu do stacionární fáze. Naproti tomu 

byla produkce proteinu RsbRD výrazně nižší a byla indukována po ethanolovém stresu. 

Avšak i tato nízká hladina proteinu RsbRD byla schopná držet protein RsbT, což 

ukazuje, že komponenty stresozómu RsbR/RsbS jsou vzhledem k RsbT v nadbytku. 

Dále se zjistilo, že ačkoli je gen rsbT transkribován stejnou rychlostí jako geny rsbRA a 

rsbS (obr. č. 4), je konečná množství proteinu RsbT v rostoucí buňce pouze 10 % 

z množství proteinu RsbRA (Reeves et al., 2010). 

Kromě držení proteinu RsbT má stresozóm možná i další funkce. Například by 

mohl fungovat jako receptor vnějšího stresu nebo jako zeslabovač, či zesilovač regulací 

počtu molekul RsbT, které jsou ze stresozómu uvolněny, v závislosti na intenzitě stresu 

(Delumeau et al., 2006). Prvním objeveným členem rodiny RsbR byl RsbRA, jehož 

strukturní gen leží operonu sigB (obr. č. 4) vedle genu rsbS (Wise et al., 1995). Geny 

pro ostatní členy z této rodiny neleží v operonu sigB a jsou oddělené i od sebe 

navzájem. Proteiny RsbR jsou částečně fosforylovány kinázovou aktivitou proteinu 

RsbT, RsbS během exponenciálního růstu zůstává nefosforylovaný (Kim et al., 2004). 

Nejnověji objeveným členem rodiny RsbR je protein YtvA, který kromě C-koncové 

domény STAS obsahuje ještě doménu LOV (light-oxygen-voltage), která je 

zodpovědná za vnímání modrého světla (Gaidenko et al., 2006).  

Po fyzikálním stresu je zatím neznámým mechanismem aktivována kinázová 

funkce proteinu RsbT a dochází k úplné fosforylaci proteinů RsbR a částečné 

fosforylaci proteinu RsbS (Kim et al., 2004). Tím jsou komponenty stresozómu 

deaktivovány a dochází k uvolnění proteinu RsbT z komplexu a jeho interakci 

s fosfatázou RsbU (obr. č. 7 a), čímž fosfatázu aktivuje (Hecker et al., 2007).  

Působení transkripčního faktoru σB trvá 10 až 40 minut a po této době jeho 

aktivita klesá na úroveň před šokem (Völker et al., 1995). Dočasný charakter působení  

σB faktoru zajišťuje činnost fosfatázy RsbX, jejíž strukturní gen leží v operonu sigB 

(obr. č. 4). Fosfatáza RsbX defosforyluje fosforylované komponenty stresozómu RsbR 

a RsbS, čímž působí proti kinázové aktivitě RsbT (Yang et al., 1996). Hladina fosfatázy 

RsbX stoupá po stresu s hladinou σB faktoru, takže rychle vrací RsbR a RsbS do formy 

schopné vázat RsbT (Hecker et al. 2007).  

 

 19



 

a)                                                                                    b) 

 

Obrázek č. 7: a) Model stresozómu. Při exponenciálním růstu je kináza RsbT držena v 

proteinovém komplexu zvaném stresozóm. RsbR značí proteiny RsbRA, RsbRB, RsbRC, 

RsbRD a YtvA. Převzato z Hecker et al. (2007). b) Schéma signální dráhy vnějšího stresu. 

Stresozóm je zjednodušen na protein RsbS a člen z rodiny RsbR. V nestresové buňce jsou 

proteiny rodiny RsbR částečně fosforylovány. Převzato z Kim et al. (2004) a Price (2000). 

 

2.2.2.3. Aktivace σB faktoru za snížené teploty 

V roce 2003 byla objevena nová cesta indukce rozvoje obecné stresové 

odpovědi. Bylo zjištěno, že během růstu při snížené teplotě (15° C) buňky produkují 

velké množství proteinů obecného stresu. Brigulla a spolupracovníci (2003) při těchto 

podmínkách pozorovali zvýšenou produkci proteinů RsbV, RsbW, σB a RsbX, avšak 

nikoliv jejich regulátorů RsbU a RsbS (obr. č. 6). Tato skupina dále objevila, že σB je 

překvapivě aktivován při nízké teplotě u mutanta v genu rsbV, což nebylo pozorováno 

při žádném jiném typu stresu. Charakter této aktivace je, na rozdíl od přechodné povahy 

σB odpovědi po vnějším šoku, stálý, nezávislý na proteinu RsbV i na regulačních 

fosfatázách RsbU a RsbP a není ještě zcela objasněn. Předpokládá se, že existuje dosud 

neznámý signální protein, který brání vazbě σB faktoru na anti-sigma faktor RsbW, 

nebo interakci RsbW- σB ovlivňuje sama nízká teplota. Tato skupina také zjistila, že na 

vyrovnávání se s nízkou teplotou má velký vliv kompatibilní solut betain glycinu. U 

divokého kmene betain glycinu zvyšuje růst při nízké teplotě a snižuje indukci genů 
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závislých na σB. Růst mutanta v genu pro σB při 15° C je drasticky snížen, ale přidání 

tohoto kompatibilního solutu umožňuje jeho přežití (Brigulla et al., 2003). 

 

2.2.3. Vybrané proteiny obecného stresu 
 

Pouze u přibližně 20 proteinů je jasně definováno jejich působení. Mezi ně patří 

proteiny rezistence na oxidační stimuly (KatB, KatX, Dps, OhrB, TrxA), na osmotický 

stres, které jsou zodpovědné za příjem kompatibilních solutů (OpuD, OpuE), rezistence 

na teplotní šok (ClpC, ClpP), proteiny antibiotikové rezistence, chladové rezistence a 

proteiny buněčné membrány (Hecker et al., 2001, Price, 2000). Jednotlivé stresové 

situace však mohou vyvolat produkci odpovídajících proteinů nezávisle na 

transkripčním faktoru σB, jelikož jsou pod kontrolou dalších σ faktorů (Hecker a 

Völker, 1998). Příkladem jsou geny teplotního stresu, jejichž transkripce je indukována 

nejméně třemi mechanismy (Hecker et al., 1996).  

Třída I neboli specifické proteiny teplotního stresu jsou indukovány buď 

teplotním stresem nebo ethanolem. Do této skupiny patří chaperony GroEL, GroES, 

DnaK, DnaJ a GrpE. Operon, ve kterém leží geny pro GroEL a GroES, a operon dnaK 

tvoří tzv. CIRCE (for controlling inverted repeat of chaperone expression) regulon, 

který je pod negativní kontrolou HrcA represoru, jehož gen leží v operonu dnaK. 

Exprese těchto genů je řízena σA faktorem (Mogk et al., 1998). Aby byl represor HrcA 

aktivní, potřebuje chaperonin GroEL, který navozuje jeho správné sbalení. Po teplotním 

šoku působí GroEL na poškozené proteiny, proto HrcA tvoří agregáty, je nefunkční, a 

mohou být produkovány geny I. třídy teplotního stresu (Mogk et al., 1997).  

Geny II. třídy teplotní stresu jsou pozitivně regulované σB faktorem a jsou tedy 

spouštěny dalšími typy fyzikálních stresů a hladověním (Hecker a Völker, 1998). Tyto 

geny mají často druhý promotor, který je rozeznáván dalšími σ faktory - nejčastěji σA, 

ale také σF (Petersohn et al., 1999), σH (Drzewiecki et al., 1998) a σX (Huang a 

Helmann, 1998).  

Geny teplotního stresu, které nepatří ani do jedné ze dvou předchozích tříd, jsou 

řazeny do třídy III. Mezi ně patří i geny pro proteázu ClpP závislou na ATP (Gerth et 

al., 1998) a její ATPázovou regulační podjednotku ClpC (Krüger et al., 1994). ClpC 

patří mezi Hsp104 proteiny a kromě chaperonové aktivity také třídí poškozené peptidy. 

Nenávratně poškozené proteiny směruje k degradaci proteázou ClpP, zatímco ty méně 

 21



 

poškozené k opravě (Gottesman et al., 1997). Ačkoli jsou ClpP a ClpC považovány za 

proteiny teplotního šoku, mohly by vykazovat podobnou recyklaci nebo opravu vůči 

proteinům poškozeným solí, ethanolem nebo oxidačním stresem. Tuto představu 

potvrdili mutanti v genech clpP a clpC, kteří byli citlivější na solné a ethanolové stresy 

(Gerth et al., 1998, Krüger et al., 1994).  Tato třída genů je nezávislá na regulaci 

represorem HrcA a faktorem σB (Hecker et al., 1996). Transkripce těchto genů je také 

spouštěna dalšími stresovými podmínkami, nikoliv však hladověním (Hecker a Völker, 

1998). 
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2.3. Adaptace na osmotický stres u Bacillus subtilis 
 

 Přirozeným ekosystémem pro B. subtilis jsou svrchní vrstvy půdy, kde často 

dochází k vysychání a zavodňování, tedy ke změnám osmotického tlaku prostředí, které 

bývají náhlé a často dlouhodobé. Proto je vyrovnání s osmotickým stresem klíčovým 

faktorem pro přežití a růst B. subtilis. Po osmotickém stresu dochází k rozvoji obecné 

stresové odpovědi, ale i ke specifické odpovědi indukované právě osmotickým šokem 

(Höper et al., 2006). 

 Při zvýšené osmolaritě prostředí voda odtéká z buňky skrz membránu. To vede 

až k vysušení a smrti buňky, pokud nedojde k rychlé fyziologické odpovědi. Naopak po 

naředění okolního prostředí teče voda do koncentrovanější cytoplasmy a obsah buňky 

se zvětšuje. Bakterie snese vnitřní tlak až 10 MPa a pokud dojde k překročení této 

hranice, dochází k prasknutí buňky (Csonka a Hanson, 1991).  

Jako mnoho dalších mikroorganismů B. subtilis při hypoosmotickém šoku 

vypuzuje kompatibilní soluty a ionty z cytoplasmy pomocí kanálů MscL a YkuT a tím 

působí proti přijmu vody (Hoffmann et al., 2008). 

 Při solném stresu také dochází ke změnám stavby cytoplasmatické membrány a 

vlastností buněčné stěny a je zhoršen plazivý růst bakterií (swarming) (Lopez et al., 

2006, Lopez et al., 1998, Steil et al., 2003).  

 Po náhlém zvýšení osmolarity prostředí B. subtilis rychle akumuluje ionty 

draslíku z okolního prostředí. Po této počáteční fázi buňka začne hromadit kompatibilní 

soluty a hladina draselných kationtů klesá zpět na buněčnou úroveň (Whatmore et al., 

1990). Export K+ iontů je pravděpodobně zajištěn systémem YhaTU (Fujisawa et al., 

2007) a kanálem YugO (Hahne et al., 2010). 

 

2.3.1. Import draselných iontů 
 

Na rozdíl od E. coli nebyly transportní systémy pro příjem draslíku doposud 

podrobně popsány. Draslík může být importován specifickými pumpami, symportem 

nebo antiportem s jiným iontem (Holtmann et al., 2003). 

 

 

 23



 

2.3.1.1. Přenašeče KtrAB a KtrCD 

 KtrAB a KtrCD jsou hlavními transportními systémy draslíku nalezenými u B. 

subtilis. Byly objeveny v roce 2003, kdy mutanti v obou systémech vykazovali jen 

velmi nízkou aktivitu v příjmu draselných iontů (Holtmann et al., 2003).  

 Transportní systém Ktr byl poprvé popsán u bakterie Vibrio alginolyticus v roce 

1998. Tento bakteriální transportní systém se skládá z podjednotky KtrA, která je 

periferně vázána na cytoplasmatickou membránu, a intergrální podjednotky KtrB 

(Nakamura et al., 1998). Genom B. subtilis obsahuje dva geny pro každou podjednotku. 

Geny yuaA (ktrA) a ykqB (ktrC) kódují proteiny homologní k podjednotce KtrA V. 

alginolyticus. Geny yubG (ktrB) a ykrM (ktrD) kódují proteiny homologní 

k podjednotce KtrB V. alginolyticus. (Holtmann et al., 2003). 

 Systémy KtrAB a KtrCD se liší ve své afinitě k iontům K+. Přenašeč KtrAB je 

k iontům K+ středně afinní s hodnotou Km kolem 1 mM a systém KtrCD je 

nízkoafinitní s hodnotou Km asi 10 mM. Dále zatímco geny ktrA a ktrB leží v jednom 

operonu, geny ktrC a ktrD se nacházejí v oddělených částech chromozómu B. subtilis a 

jsou přepisovány jako samostatné transkripční jednotky (Holtmann et al., 2003). 

Holtmann et al. (2003) dále ukázali, že úroveň traskripce genů pro systémy KtrAB a 

KtrCD se nemění v závislost na koncentraci draslíku v živném médiu, ale pozorovali 

změny v úrovni transkripce těchto genů v případě, že jeden ze systémů byl defektní. 

Jakým způsobem buňky přenášejí signál o nefunkčnosti jednoho z přenašečů 

k transkripčnímu aparátu, není zatím známo (Holtmann et al., 2003).  

 Integrální membránová podjednotka KtrB přenášející K+ přes cytoplasmatickou 

membránu je také evolučně příbuzná s kanálem pro K+ ze Streptomyces lividans (Doyle 

et al., 1998, Schrempf et al., 1995). Periferní podjednotka KtrA dokáže vázat NAD+ a 

NADH a pomocí interakce těchto dinukleotidů reguluje aktivitu KtrB mechanismem 

změny konformace (Roosild et al., 2002). K přenosu iontů K+ jsou potřebné obě 

podjednotky, jelikož sama KtrB byla inaktivní (Namakura et al., 1998). Podjednotka 

KtrB vytváří komplex pouze s KtrA a KtrD pouze s KtrC (Holtmann et al., 2003).  

 

2.3.1.2. Systém homologní k Trk z E. coli 

 U E. coli byl existuje systém transportující draslík do cytoplasmy nazvaný Trk 

(transporter K+), který je nízkoafinní a funguje na médiích s koncentrací K+ větší než 1 

mM. Tento systém je kódován geny trkA, trkG, trkH a trkE, které jsou rozptýlené po 
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celém chromozómu (Schlösser et al., 1995).  TrkG a TrkH jsou integrální membránové 

proteiny, které ke své činnosti potřebují přítomnost ATP a membránového potenciálu. 

ATP je spíše využíváno k regulaci než k řízení transportu (Sleator a Hill, 2001). 

 Protein TrkA existuje v solubilní i membránově vázané formě a pravděpodobně 

reguluje funkci TrkG/H tím, že zprostředkovává aktivaci molekulami ATP, nebo 

funguje jako proteinkináza (Bossemeyer et al., 1989). Bylo zjištěno, že obsahuje dvě 

domény pro transport K+ a jednu doménu vázající NAD+ a NADH (Roosild et al., 

2002). Mutace v genu trkA způsobuje neúplný nízkoafinní příjem K+ (Epstein et al., 

1993).  

 TrkE je regulační protein. Mutace v jeho genu vede k neschopnosti proteinů 

TrkG i TrkH přenášet draselné kationty (Sleator a Hill, 2001).   

 U B. subtilis byl nalezen gen podobný trkA z E. coli. Jeho produkt má 

předpokládanou velikost 26,4 kDa a je silně hydrofilní. Celková shoda s produktem 

genu trkA E. coli není příliš významná, ale důležité jsou podobnosti konzervativních 

domén: N-koncová doména (8. – 48. aminokyselina) je z 25 % identická se 7. – 47. 

aminokyselinou proteinu TrkA E. coli. Druhá oblast (166. – 181. aminokyselina) je 

z 47 % identická ke zbytkům 238. – 253. aminokyseliny TrkA. Tyto oblasti odpovídají 

žlábkům, které mohou vázat NAD+ (Sturr et al., 1997). U třetí oblasti (111. – 132. 

aminokyselina) byla nalezena shoda 36 % se zbytky 73. – 94. aminokyseliny produktu 

genu trkA z Vibrio alginolyticus (Namakura et al., 1994).  

 Protein TrkA E. coli je přibližně dvakrát větší než u B. subtilis, ale TrkA z B. 

subtilis je schopen funkčně nahradit nefunkční TrkA z E. coli (Sturr et al., 1997).  

 

2.3.1.3. Antiporter TetA(L) 

Produkt genu tetA(L) neseného na chromozómu uděluje buňkám B. subtilis 

tetracyklinovou rezistenci. Je to multifunkční antiporter tetracyklin-kov/H+, který má 

zároveň schopnost antiportu monovaletní kationt/H+ (Wang et al., 2000). 

Monovalentním kationtem může být K+ nebo Na+. Příbuzný protein Tet(K), jehož gen 

je nesený na plazmidech grampozitivních bakterií, má větší preferenci k iontům K+ než 

protein TetA(L) (Cheng et al., 1996).  

Bylo zjištěno, že mutace v genu tetA(L) způsobuje nejen větší citlivost 

k tetracyklinu, ale i sníženou schopnost růstu na médiích s nízkou koncentrací K+ (pod 
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0,5 mM), tudíž  protein TetA(L) hraje významnou roli v příjmu draselných kationtů u 

B. subtilis (Wang et al., 2000).  

 

2.3.1.4. Neznámá ATPáza P typu  

U B. subtilis zatím nebyl nalezen systém vysokoafinní pro ionty K+. U E. coli 

existuje systém pro transport K+ Kdp (K+ – dependent), který je vysokoafinní a je 

indukován nízkou koncentrací draslíku v médiu nebo vysokou osmolaritou. Patří do 

rodiny ATPáz P typu, pro svoji činnost tedy vyžaduje hydrolýzu ATP (Hamann et al., 

2008). B. subtilis neexprimuje proteiny homologní s Kdp, ale byla u něho zjištěna 

ATPázová aktivita, kterou indukuje koncentrace K+ v médiu menší než 0,4 mM. 

V médiích se zvýšenou osmolaritou přidáním jak NaCl, tak i sacharózou dochází 

k indukci ATPázové aktivity při koncentracích K+ vyšších než 0,4 mM s Km 19,9 μM a 

Vmax 25,1 μmol . min-1 . (g proteinu)-1. Dále bylo zjištěno, že ATPázová aktivita není 

stimulována žádnými jinými monovaletními kationty kromě draselných. Byla nalezena 

podjednotka této ATPázy o relativní molekulové hmotnosti okolo 52 000, která dokáže 

vázat γ fosfát ATP, což je obecným znakem ATPáz P typu. Fosforylovaná podjednotka 

ATPázy je nestabilní v prostředí s neutrálním a zásaditým pH nebo v přítomnosti 

draselných iontů. Stabilní je naopak v kyselém pH (Šebestian et al., 2001).  

 

2.3.2. Hromadění kompatibilních solutů 
 

 Hromadění kompatibilních rozpustných látek následuje po příjmu draselných 

kationtů a je doprovázené redukcí koncentrace K+ na buněčnou úroveň (Whatmore et 

al., 1990). Kompatibilní soluty jsou buď syntetizovány buňkami B. subtilis nebo 

akumulovány z vnějšího prostředí (Bremmer, 2002). Umožňují buňkám množit se i 

v podmínkách okolní hypertonicity tím, že zvyšují osmotický tlak uvnitř buňky, a tak 

zabraňují úniku buněčné vody, a narozdíl od draselných iontů jejich zvýšená 

koncentrace nemá na buňku zhoubný vliv.  

 

2.3.2.1. Syntéza kompatibilních rozpustných látek   

 Hlavním kompatibilním solutem produkovaným buňkami B. subtilis je 

aminokyselina prolin (Whatmore et al., 1990). Je syntetizován skrz dráhu, která je 

vyhraněná pro odpověď na osmotický stres. Dráha pro syntézu prolinu za 
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hyperosmotických podmínek se od vegetativní biosyntetické  produkce liší nejméně ve 

dvou enzymech, ProH a ProJ (Hahne et al., 2010). Geny proB, proA a proC jsou 

podobné genům z E. coli a kódují γ-glutamyl kinázu, γ-glutamylfosfát reduktázu a ∆1-

pyrrolin-5-karboxylát (P5C) reduktázu (Belitsky et al., 2001). Enzym ProJ je paralogní 

k ProB a ProH je paralogní k ProC (Hahne et al., 2010). Geny proJ a proH leží 

v jednom operonu (Belitsky et al., 2001), jehož exprese se zvyšuje při růstu B. subtilis 

na médiích s vysokou osmolaritou (Wood et al., 2001). Biosyntetická dráha začíná u 

glutamátu a zahrnuje tři enzymatické kroky (obr. č. 8).  

 

 

 

Obrázek č. 8: Biosyntetické dráhy prolinu při osmotickém šoku (nad osou obrázku) a při 

vegetativním růstu B.subtilis (pod osou obrázku) ( převzato z Wood et al 2001). 

 

 Dalším hlavním kompatibilním solutem u B. subtilis je betain glycinu. Tato 

látka může být syntetizována pouze za předpokladu, že je v prostředí přítomen její 

prekurzor cholin (Boch et al., 1994). B. subtilis vlastní dva vysokoafinní přenašeče pro 

cholin, OpuB a OpuC, které patří mezi ABC transportéry (Kappes et al., 1999). Syntéza 

betainu glycinu probíhá jako dvoukroková oxidace, kterou katalyzují enzymy GbsB 

(alkoholdehydrogenáza typu III) a GbsA (aldehyddehydrogenáza betainu glycinu). 

Strukturní geny pro enzymy GbsB a GbsA leží v jednom operonu, jehož exprese se 

zvyšuje, pokud je cholin přítomen v prostředí. Vysoká osmolarita expresi operonu 

gbsAB přímo neovlivňuje (Boch et al., 1996). Transkripci operonu gbsAB reguluje 

represorový protein GbsR, který rovněž kontroluje operon opuB. Exprese operonů 

opuB a opuC se na rozdíl od gbsAB zvyšuje během vysoké osmolarity (Kappes et al., 

1999).  
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Obrázek č. 9: Hlavní syntetizované kompatibilní soluty prolin a betain glycinu. Převzato 

z Wood et al. (2001). 

 

2.3.2.2. Příjem kompatibilních látek z vnějšího prostředí  

 Vnější prostředí často poskytuje buňkám B. subtilis širokou škálu 

kompatibilních  látek, které produkují a vylučují jiné mikroorganismy, kořeny rostlin 

nebo jsou uvolňovány z rozkládajících se buněk (Welsh, 2000). B. subtilis vlastní pět 

osmoticky regulovaných transportních systému OpuA až OpuE pro příjem širokého 

spektra kompatibilních solutů z vnějších zdrojů (Bremer, 2002).  

 OpuE transportuje dovnitř buňky prolin symportem se sodnými kationty. 

K těmto substrátům je vysoce specifický. Transportér OpuE se skládá z jednoho 

proteinu (von Blohn et al., 1997).  

 Transportér OpuD přenáší do buňky betain glycinu a patří do rodiny 

sekundárních transportérů. Geny pro přenašeče OpuD a OpuE patří mezi geny obecné 

stresové odpovědi, ale jejich transkripce je zároveň pod kontrolou i vegetativního sigma 

faktoru σA, tudíž spojují nespecifickou obecnou stresovou odpověď se specifickou 

odpovědí na solný stres (Bremer, 2002). 

 Transportér OpuA patří stejně jako OpuB a OpuC mezi ABC přenašeče. 

Zprostředkovává příjem betainu glycinu a betainu prolinu. OpuA se skládá ze tří 

podjednotek: z cytosolické podjednotky OpuAA vázající nukleotid, transmembránové 

domény OpuAB a OpuAC, která váže s vysokou specifitou betainy glycinu a prolinu 

(Horn et al., 2005). 

 Transportéry OpuB a OpuC se skládají ze dvou transmembránových domén, 

z periferního proteinu vázajícího ATP a domény vázající substrát. OpuB přenáší do 

buňky pouze cholin, který je využíván pro syntézu betainu glycinu, zatímco OpuC 

kromě cholinu přenáší i další kompatibilní látky (obr. č. 10) (Kempf a Bremer, 1998). 

 Kromě operonu opuB, jehož exprese je indukována přítomností cholinu, 

transkripce opuA, opuC, opuD a opuE není zvýšena, pokud je substrát přenášený tím 
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kterým transportérem přítomný v médiu. Avšak transkripce strukturních genu všech 

transportérů Opu je indukována zvýšenou osmolaritou prostředí. Úroveň exprese těchto 

transportéru je přímo úměrná stupni osmotického stresu. Mechanismus nebo 

mechanismy, kterými B. subtilis vnímá změny osmolarity prostředí, a jak informaci o 

nich předává transkripčnímu aparátu, nejsou známé (Wood et al., 2001).  

 Byly objeveny alternativní sigma faktory σW a σM, které patří do skupiny ECF 

(extracytoplasmic function). Tyto sigma faktory kontrolují transkripci genů, jež kódují 

proteiny pro příjem a sekreci specifických molekul a iontů (Petersohn et al., 2001). 

Regulony σW a σM jsou typicky indukovány vnějším stresem a σM je esenciální pro 

přežití a růst B. subtilis při vysokých koncentracích soli v médiu (Horsburgh et al, 

1999).  

 

 
 

Obrázek č. 10: Transportéry kompatibilních solutů u B. subtilis. Převzato z Wood et al. (2001). 

 29



 

2.4. Adaptace na ethanolový stres  
 

 Pro bakterie je alkoholové kvašení výjimečné, naopak typické je pro kvasinky. 

Proto je také adaptace k ethanolovému stresu mnohem více prostudovaná u kvasinek. 

Produkce ethanolu vedle acetonu, butanolu a kyseliny máselné je známá u 

grampozitivních anaerobních bakterií Clostridium sp. (Jones a Woods, 1986).  

 Ethanol na buňky působí jako slabá kyselina, způsobuje denaturaci proteinů a 

v buněčné membráně nahrazuje molekuly vody, čímž dochází k porušení její integrity. 

U E. coli byly pozornovány adaptivní změny ve stavbě membránových mastných 

kyselin, docházelo k prodloužení délky mastného řetězce z 16 uhlíků na 18 uhlíků 

(Buttke a Ingram, 1980). Další změny spočívají v biosyntéze mastných kyselin, lipidů, 

peptidoglykanu a proteinů vnější membrány (Ingram, 1990). 

 Grampozitivní bakterie, obzvláště laktobacilové, dokážou přežít 

v prostředí s vyšší koncentrací ethanolu než gramnegativní bakterie (Silveira et al., 

2004). U B. subtilis ethanol vyvolává produkci proteinů obecného stresu, které chrání 

DNA, proteiny a lipidy před škodlivými účinky různých vnějších stresů (Price, 2000).  
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3. Materiál a metodika 

3.1. Materiál 

3.1.1. Bakteriální kmeny 

 
• Kmeny získané z Bacillus Genetic Stock Center, Ohio University, USA: 

Bacillus subtilis 168 (trpC2) – standardní, divoký kmen 

Bacillus subtilis 1A680 (trpC2 xglA1 xglR1) – derivát kmene B. subtilis 168 

s mutací v genu kódujícím β-galaktozidázu (Errington a 

Voght, 1990) 

 

• Kompetentní buňky: 

Escherichia coli DH5α (deoR endA1 gyrA96 hsd R17 (rk−, mk
+) recA1 relA1 

supE44 thi-1 (lac ZYA-arg F) U169 φ80lacZ M15 F− λ −) – výrobce Clontech 
 

• Rekombinantní kmen B. subtilis MP2 připravený v rámci diplomové práce je 

popsán v oddílech sekce „Výsledky“ (kap. 4.1.) 

 

 
3.1.2. Plazmidy 

 

• pMutin4 (Genetic Stock Center, Ohio University, USA) 

Plazmid pMutin4 je integrační vektor určený pro cílené umlčení genů. Byl 

zkonstruován pro buňky B. subtilis, ale je vhodný k použití pro jakékoliv grampozitivní 

bakterie schopné přirozené transformace. Obsahuje gen lacZ E. coli zfúzovaný 

s místem vázajícím ribozóm genu spoVG B. subtilis. Fúznímu genů spoVG-lacZ 

předchází polyklonovací místo, kam lze umístit pomocí restrikčních endonukleáz 

fragment studovaného genu. K integraci vektoru do chromozómu dochází jedním 

crossing-overem na základě homologie vloženého fragmentu a vlastního studovaného 

genu. Po integraci do chromozómu dochází k oddělení kódující sekvence studovaného 

genu od jeho regulační oblasti. Pod přirozeným promotorem studovaného genu je 

přiřazen fúzní gen spoVG-lacZ, umožňující sledovat expresi z přirozeného promotoru 
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pomocí metody měření aktivity β-galaktozidázy, a vlastní studovaný gen se nachází 

pod kontrolou regulovatelného  promotoru Pspac. Nesené geny pro rezistenci 

k erytromycinu a ampicilinu umožňují selekci rekombinovaných buněk.  

 

 
 

Obrázek č. 11: Schéma integračního vektoru pMutin4 (převzato z 

http://www.bgsc.org/Catpart4.pdf)  

spoVG-lacZ – gen kódující β-galaktozidázu lacZ E. coli zfúzovaný s místem vázajícím 

ribozóm genu spoVG B. subtilis 

Pspac – promotor indukovatelný pomocí IPTG 

lacI – gen pro lac represor s pozměněným místem vázajícím ribozóm pro 

grampozitivní bakterie 

erm – gen kódující rRNA adenin N-6-methyltransferázu, selektovatelný v B. subtilis 

(erythromycin 0,3 μg/ml) 

bla – gen kódující β-laktamázu, selektovatelný v E. coli (ampicilin 100 μg/ml) 

ori – počátek replikace v E. coli 
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Obrázek č. 12: Schéma integrace plasmidu pMutin4 do chromozómu (převzato z 

http://www.bgsc.org/Catpart4.pdf). K integraci dochází jedním crossing-overem na základě 

homologie klonovaného fragmentu studovaného genu a tohoto genu v chromozómu.  
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3.1.3. Primery pro PCR 

 

Název Sekvence 5´→ 3´ 
Restrikční 

místo 
Tm/TmA    

(° C) 

yxkOSDF CCCAAGCTTAGGAAAAGAAAGCAGAGGAG HindIII 61,5/50,5 

yxkOR1 GGAGGATCCATAACAGGACAATCAGCC BamHI 61,3/45,8 

mutinF GGAATGGATCCTAGCTTCCAAGAAAGAT  58,5/46,8 

mutinR GGTCGAAAGATCAACATTAAATGTGAGCG  58,7/45,6 

 

Tabulka č. 1: Použité primery 

V sekvenci primeru je podtrženo restrikční místo a sekvence komplementární 

k templátu má šedé pozadí. Tm označuje teplotu tání celého primeru, TmA pouze jeho 

části komplementární s templátem. 

 

Primery pro amplifikaci fragmentů genu yxkO      

 

Primery pro ověření integrace konstruktu 
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3.1.4. Chemikálie 

 

Název Výrobce 

aceton Penta 

agar Oxoid 

agaróza Sigma 

akrylamid Merck 

amfolity pH 3-10 Fluka 

bisakrylamid Serva 

bromfenolová modř Sigma 

β-merkaptoethanol Serva 

CaCl2 . 2 H2O BHD 

citronan trisodný (dihydrát) Penta 

coomasie blue Sigma 

dithiothreitol Fluka 

dNTP (směs deoxyribonukleosidtrifosfátů) 10 mM Fermentas 

dodecylsulfát sodný (SDS) Sigma 

EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) Lachema 

ethanol Lachema 

ethidium bromid (EtBr) Sigma 

fenol (ekvilibrovaný pro použití v molekulární biologii) Roth 

FeSO4 . 7 H2O Lachema 

glukóza Lachema 

glycerol Sigma 

glycin Lachema 

HCl Lachema 
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CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-
propansulfonát) 

Sigma 

chloroform Lachema 

jodoacetamid Sigma 

IPTG (izopropyl-β-thiogalakto-pyranozid) Roth 

izopropanol Lach-Ner 

KCl Lachema 

K2HPO4 Fluka 

KH2PO4 Lachema 

krystal violeť Lachema 

kvasničný autolyzát Oxoid 

kyselina octová Lachema 

kyselý hydrolyzát kaseinu Oxoid 

LiCl BDH 

methanol Penta 

minerální olej Sigma 

MgCl2 . 6 H2O BDH 

MgSO4 . 7 H2O Lachema 

MnCl2 . 2 H2O Lachema 

močovina Sigma 

NaCl Lach-Ner 

Na2CO3 . 10 H2O Lachema 

Na2HPO4 . 2 H2O Lachema 

NaH2PO4 . 2 H2O Fluka 

NaOH Lach-Ner 

(NH4)2SO4 Lachema 
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ONPG (o-nitrofenyl-β-D-galakto-pyranozid) Serva 

persíran amonný (APS) Serva 

sacharóza Lachema 

sephadex G-25  Pharmacia Fine 
Chemicals 

šťavelan amonný Lachema 

TEMED (N, N, N´, N´- tetramethylethylendiamin) Serva 

thiomočovina Lachema 

Tris (tris(hydroxymethyl)aminomethan) Fluka 

Triton X-100 Serva 

tryptofan Lachema 

trypton Oxoid 

xylen cyanol Merck 

ZnSO4 . 7 H2O Lachema 

25 mM MgCl2 Fermentas 

 

 
3.1.5. Komerční sady 

 
• GeneJETTM Plasmid Miniprep Kit (Fermentas) – izolace plazmidové DNA 

• MasterPureTM Gram Positive DNA Purification Kit (Epicentre 

Biotechnologies) – izolace chromozomální DNA 

• Silica Bead DNA Gel Extraction Kit (Fermentas) – izolace DNA z agarózového 

gelu 

• BCATM Protein Assay Kit – Reducing Agent Compatible (Pierse) – měření 

koncentrace proteinů 

• ReadyPrepTM 2-D Cleanup Kit (Bio-Rad) – čištění vzorků pro 2-D 

elektroforézu 
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Při používání komerčních sad bylo postupováno dle přiložených návodů. 

 
3.1.6. Enzymy 

 

Název Výrobce 

benzonáza Sigma 

BamHI Fermentas 

HindIII Fermentas 

inhibitor proteáz SIGMAFAST Sigma 

lysozym Fluka 

proteináza K Sigma 

PstI Fermentas 

ribonukleáza A Sigma 

SacI Fermentas 

T4 DNA ligáza Fermentas 

Taq DNA polymeráza Fermentas 

 
Enzymy od výrobce Fermentas byly dodány s vlastním pufrem. 

 

3.1.7. Antibiotika 

 

Název Zásobní roztok Výrobce 

ampicilin 100 mg/ml Serva 

erytromycin 9 mg/ml Fluka 

tetracyklin E-test (0,016 – 256 μg/ml) AB bioMérieux 

 

 

Antibiotika byla uchovávána v -20° C. Vodný roztok ampicilinu byl sterilizován 

filtrací, erytromycin byl rozpuštěn v ethanolu. Do tekutých médií byly zásobní roztoky 

antibiotik přidávány před zaočkováním kulturou, při přípravě pevných selekčních půd 

byly přidávány po sterilizaci a vychlazení na 50° C. 
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3.1.8. Standardy pro DNA 

 
• Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker, 3 (Fermentas) 

• GeneRulerTM 100bp Plus DNA Ladder, 100 – 3000 bp (Fermentas) 

 
3.1.9. Kultivační média 
 

Ke kultivaci bakteriální kultury byla používána komplexní a minerální média, 

tekutá či pevná. Média byla sterilizována v autoklávu při 120° C a přetlaku vodní páry 

0,15 MPa  po dobu 20 minut. 

 

3.1.9.1. Minerální média 

• Zásobní fosfátový pufr, pH 7: 

0,26 M NaH2PO4 . 2 H2O  

0,1 M Na2HPO4 . 2 H2O  

0,04 M (NH4)2SO4 

2,5 ml 0,1 % FeSO4 . 7 H2O  

2 mM MgSO4 . 7 H2O  

Destilovaná voda doplněna do objemu 1 litru a sterilizováno autoklávováním. 

• Roztok MnCl2 + ZnSO4 

100 mM MnCl2 . 2 H2O 

10 mM ZnSO4 . 7 H2O 

Destilovaná voda doplněna do objemu 20 ml a sterilizováno filtrací. 

 

Kapalné minerální médium 

Na přípravu 1 litru minerálního média bylo použito: 

200 ml zásobního fosfátového pufru 

2 ml 0,5 M sterilního roztoku citronanu sodného 

1 ml roztoku MnCl2 + ZnSO4 

K+ do požadované koncentrace ze sterilního zásobního roztoku 1 M KCl 

10 ml 1 % (w/v) sterilního roztoku tryptofanu  

glukóza do konečné koncentrace 1 % (w/v) z 50 % (w/v) sterilního roztoku 

glukózy 
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sterilní destilovaná voda doplněna do objemu 1 l 

 

Pevné minerální médium 

Na přípravu 1 litru pevného minerálního média bylo použito:  

Složka A: 200 ml zásobního fosfátového pufru 

     2 ml 0,5 M sterilního roztoku citronanu sodného 

     1 ml roztoku MnCl2 + ZnSO4 

 K+ do požadované koncentrace ze sterilního zásobního roztoku 1 M  

KCl    

     NaCl do požadované koncentrace ze sterilního zásobního roztoku   

5 M NaCl  

Složka B: 2 % (w/v) agar 

         1 % (w/v) glycerol 

      10 ml 1 % (w/v) roztoku tryptofanu 
      destilovaná voda doplněna do 1 l včetně složky A 

Obě složky byly autoklávovány odděleně a po částečném vychladnutí smíchány. 

Agarové médium bylo rozléváno do Petriho misek. 

 

3.1.9.2. Komplexní média  

• LB (Luria – Bertani) médium: 

1 % (w/v) trypton 

0,5 % (w/v) kvasničný autolyzát 

0,17 M NaCl 

destilovaná voda 

pH upraveno na 7,0 pomocí 1 M NaOH a sterilizováno autoklávováním 

pro přípravu pevné půdy přidáno po úpravě pH 2 % (w/v) agaru a sterilizováno 

autoklávováním 

• Média pro přípravu kompetentních buněk: 

Zásobní roztok minerálních solí pro přípravu kompetentních buněk B. subtilis: 

0,075 M (NH4)2SO4  

0,43 M K2HPO4 

0,2 KH2PO4 

0,03 M dihydrát citronanu trisodného 

4 mM MgSO4 . 7 H2O 
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destilovaná voda 

sterilizováno autoklávováním. 

 

Báze média A: 

Složka 1: 1 g kvasničného autolyzátu 

                0,2 g kyselého hydrolyzátu kaseinu 

                70 ml destilované vody 

Složka 2: 5 g glukózy 

               30 ml destilované vody 

Obě složky byly autoklávovány odděleně a následně smíchány. 

 

Médium A (SpC médium) 

Na přípravu 100 ml média A bylo použito: 

10 ml báze média A 

9 ml zásobního roztoku minerálních solí  

81 ml sterilní destilované vody 

 

Médium B (SpII médium) 

10 ml média A 

0,1 ml 50 mM sterilního zásobního roztoku CaCl2 

0,1 ml 250 mM sterilního zásobního roztoku MgCl2 

 

3.1.10. Roztoky  
 

3.1.10.1. Roztoky pro stanovení aktivity β-galaktozidázy 

• Pufr Z: 

60 mM Na2HPO4 . 7H2O 

40 mM NaH2PO4 

10 mM KCl 

1 mM MgSO4 . 7 H2O 

50 mM β-merkaptoethanol (přidán v den použití) 

• lysozym 2,5 mg/ml  

rozpuštěn v pufru Z 
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• ONPG (o-nitrofenyl-β-D-galaktozid) 4,0 mg/ml 

rozpuštěn v pufru Z 

• 10 % (w/v) Triton X-100 

rozpuštěn ve vodě 

• 1 M Na2CO3 

 

3.1.10.2. Roztoky pro horizontální agarózovou elektroforézu  

• TAE pufr: 

2 M Tris 

0,95 M ledová kyselina octová 

 50 mM EDTA 

• Pufr pro barvení vzorků na elektroforézu: 

0,25 % (w/v) bromfenolová modř 

0,25 % (w/v) xylen cyanol 

30 % (w/v) glycerol 

• 1 % (w/v) EtBr (ethidium bromid) 

• Příprava gelu (50 ml): 

1 ml pufru TAE 

49 ml destilované vody 

0,5 g agarózy 

přivedeno k varu, po částečném zchlazení přidáno 2,5 ml EtBr 

 

3.1.10.3. Roztoky pro jednorozměrnou proteinovou elektroforézu 

• Příprava gelů: 

- zásobní roztok 30 % akrylamidu (100 ml): 

 29,2 g akrylamid  

 0,8 g bisakrylamid  

- 10 % (w/v) APS (persíran amonný) 

- 10 % (w/v) SDS (dodecylsulfát sodný) 

-  pufr pro koncentrační gel: 

 0,5 M Tris/HCl, pH 6,8 

- pufr pro separační gel: 

 1,5 M Tris/HCl, pH 8,8 
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• Barvení a odbarvování gelů: 

- barvicí roztok: 

 0,1 % (w/v) Coomassie blue R250 

 40 % (v/v) methanol 

 10 % (v/v) kyselina octová 

- odbarvovací roztok: 

 40 % (v/v) methanol 

 10 % (v/v) kyselina octová 

• Elektrodový pufr, 5× koncentrovaný, pH 8,3: 

0,13 M Tris 

0,95 M glycin 

0,5 % (w/v) SDS 

• Příprava vzorků: 

- roztok Tris/KCl, pH 8,0: 

 10 mM Tris 

 10 mM KCl  

- roztok inhibitoru proteáz: 

 1 tableta inhibitoru proteáz rozpuštěna v 1,5 ml Tris/KCl 

- sonikační pufr: 

 25 ml Tris/KCl 

 0,75 ml roztoku inhibitoru proteáz 

 0,1 μl benzonázy 

- denaturační pufr: 

 0,125 M Tris/HCl, pH 6,8 

 4 % (w/v) SDS 

 20 % (w/v) glycerol 

 0,02 % (w/v) bromfenolová modř 

 0,2 M dithiotreitol 

 

3.1.10.4. Roztoky pro dvourozměrnou elektroforézu 

• gely: 

- ReadyStrip IPG Strips, 11 cm, pH 4 - 7 (Bio-Rad) 

- CriterionTM Precast Gel (Bio-Rad) 
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• Barvení gelů:  

Simply BlueTM Safe Stain (Invitrogen) 

• Příprava vzorků: 

- roztok Tris/KCl, pH 8,0: 

 10 mM Tris 

 10 mM KCl  

- roztok inhibitoru proteáz: 

 1 tableta inhibitoru proteáz rozpuštěna v 1,5 ml Tris/KCl 

- sonikační pufr: 

 25 ml Tris/KCl 

 0,75 ml roztoku inhibitoru proteáz 

 0,1 μl benzonázy 

- denaturační pufr: 

 8 M močovina 

 2 M thiomočovina 

 1 % (w/v) CHAPS 

 0,31 M dithiothreitol 

 1 % (v/v) amfolity pH 3 - 10 

 0,005 % (w/v) bromfenolová modř 

• Ekvilibrační pufry: 

- pufr „DTT“: 

 6 M močovina 

 0,375 M Tris/HCl (ze zásobního 1,5 M Tris/HCl, pH 8,8) 

 2 % (w/v) SDS 

 20 % (v/v) glycerol 

 2 % (w/v) dithiothreitol 

- pufr „IAA“ 

 6 M močovina 

 0,375 M Tris/HCl (ze zásobního 1,5 M Tris/HCl, pH 8,8) 

 2 % (w/v) SDS 

 20 % (v/v) glycerol 

 2,5 % (w/v) jodoacetamid 

• Roztok agarózy 
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0,5 % (w/v) agaróza 

0,00025 % (w/v) bromfenolová modř 

• Elektrodový pufr, 5× koncentrovaný, pH 8,3: 

0,13 M Tris 

0,95 M glycin 

0,5 % (w/v) SDS 

• Uchovávací roztok pro gely: 

3 % (v/v) kyselina octová 

 

3.1.10.5. Roztoky pro izolaci chromozomální DNA 

• Lytický pufr: 

25 % (w/v) sacharóza 

50 mM Tris/HCl, pH 8,0 

1 mM EDTA, pH 8,0 

lysozym 1 mg/ml 

Sterilizováno filtrací. 

• Roztok proteinázy K: 

proteináza K 20 mg/ml rozpuštěná ve sterilním TE pufru 

• Roztok RNázy A: 

RNáza A 10 mg/ml  

• Roztok LiCl: 

10 M LiCl, sterilizováno autoklávováním. 

• TE pufr: 

10 mM Tris/HCl, pH 8,0 

1 mM EDTA, pH 8,0 

Sterilizováno autoklávováním. 

 

3.1.10.6. Roztok krystalové violeti 

 10 % (w/v) krystalová violeť v ethanolu 

 doplněno na 100 ml 1 % (w/v) roztokem šťavelanu amonného 

 

3.1.10.7. Roztok IPTG 

 0,1 M IPTG, sterilizováno filtrací. 
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3.1.11. Počítačové programy a internetové databáze 
 

• http://bacillus.genome.jp/ - genomová databáze Bacillus subtilis BSORF 

• http://www.bgsc.org/ - databáze laboratorních kmenů Bacillus subtilis a vektorů 

pro klonování pro rod Bacillus 

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - elektronická databáze Pubmed 

• http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi - NCBI Blast  

• http://insilico.ehu.es/tm.php - výpočet teplot tání primerů 

• PDQuest Advanced 8.0.1. – program pro analýzu 2D gelů 

 

3.1.12. Přístroje a laboratorní zařízení 
 

• centrifugy: 

- Centra CL3R (IEC) 

- Mikro 22 (Hettich) 

- Mikro 20 (Hettich) 

- MiniSpin (Eppendorf) 

• kultivační zařízení:  

- vzdušná třepačka NB-205 (N-BIOTEK) 

- vodní třepačka 357 (Elpan) 

- vodní třepačka C76 (New Brunswick Scientific) 

- termostat Memmert 

• UV/VIS spektrofotometr DU 530 (Beckman) 

• termoblok Dry Bath Incubator (Major Science) 

• vortex MS3 basic (IKA) 

• pH metr Orion 2 Star (Thermo) 

• elektroporátor Gene Pulser (Bio-Rad) 

• zdroj na agarózovou a jednorozměrnou elektroforézu EC 250-90 (E-C Apparatus 

Corporation) 

• zdroj na dvourozměrnou elektroforézu Power Pac 3000 (Bio-Rad) 

• přístroj na izoelektrickou fokusaci Protean IEF Cell (Bio-Rad) 

• přístroj pro PCR PCR cycler MasterCycler (Eppendorf) 
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• kývačka na gely PS – 3D (P-Lab) 

• fotoaparát SP-565UZ (Olympus) 

• kamera Meteor 2 (Matrox) 

• sonikátor Soniprep 150 (Sanyo) 

• UV transluminátor TCP-20.LM (Vilber Lourmat) 

• světelný mikroskop (Leica DMR) 

• UV box Laminar Flow Cabinet (ESCO) 

• stolní váhy ScoutTM Pro (OHAUS) 

• mikrováhy ExplorerTM Pro (OHAUS) 

• magnetická míchačka DN3-1703 (IKA) 

• vodní lázeň (Julabo) 

• skener GS 800 Calibrated Densitometer (Bio-Rad) 
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3.2. Metodika 
 

3.2.1. Práce s bakteriální kulturou 

 
3.2.1.1 Kultivace bakterií v tekutém médiu 

 Bakterie byly pěstovány v komplexním nebo minerálním médiu 

v Erlenmayerových baňkách. Objem média závisel na potřebném množství kultury. 

Aby byla splněna podmínka dostatečného provzdušnění, dosahoval objem média 

maximálně 1/10 objemu baňky. Kultura byla pěstována ve vodní nebo vzdušné třepačce 

při teplotě 37° C s frekvencí 200 otáček za minutu. 

  

3.2.1.2. Kultivace bakterií na pevném médiu 

Buněčná suspenze byla rozetřena „hokejkou“ na pevném komplexním nebo 

minerálním médiu na agarových plotnách v Petriho miskách. Kultivováno v termostatu 

při 37° C. 

 

3.2.1.3. Uchovávání bakteriálních kmenů 

Krátkodobě byly bakteriální kmeny uchovávány na agarových plotnách 

v Petriho miskách při 4° C. Pro dlouhodobé uchování byla napěstovaná kultura zředěna 

sterilním 40 % (v/v) roztokem glycerolu do jeho konečné koncentrace 20 % (v/v), 

promíchána a skladována při -70° C. 

 

3.2.1.4. Měření optické denzity bakteriální kultury 

Optická denzita kultury během kultivace byla měřena na spektrofotometru při 

vlnové délce 450 nm (O.D.450). Jako pozadí bylo zvoleno sterilní médium. Během 

sledování růstu kultury B. subtilis pro stanovení aktivity β-galaktozidázy byla měřena 

optická denzita při vlnové délce 595 nm (O.D.595). 

 

3.2.1.5. Růstová křivka Bacillus subtilis 

1. Z agarové plotny bylo zaočkováno inokulum do tekutého komplexního nebo 

minerálního média a pěstováno přes noc. 

2. Ráno byla kultura přeočkována do 10 ml vytemperovaného média na hodnotu 

optické denzity asi 0,1 a pěstována do hodnoty optické denzity 0,7 – 0,8. 
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3. Narostlá kultura byla přeočkována do 25 ml vytemperovaného média na 

optickou denzitu 0,1 a odběry kultury pro měření další optické denzity byly 

prováděny každých 5 – 30 minut.  

4. Pro stanovení hodnoty aktivity β-galaktozidázy byla kultura při O.D.595 asi 0,3 

vystavena osmotickému nebo ethanolovému šoku přidáním sterilního roztoku 5 

M NaCl do koncentrace 0,5 M, resp. přidáním čistého ethanolu do konečné 

koncentrace 4 % (v/v). 

5. Z naměřených hodnot optické denzity byla vynesením proti času sestavena 

růstová křivka.  

 

3.2.1.6. Příprava kompetentních buněk Escherichia coli na elektroporaci 

1.  Byla připraven noční kultura E. coli DH5α v LB médiu. 

2. Noční kultura byla přeočkována do 50 ml vytemperovaného LB média na 

optickou denzitu asi 0,1 a nechána růst do hodnoty 0,7 – 0,9. 

3. Narostlá kultura byla zchlazena 20 minut v ledu. 

4. Buňky byly zcentrifugovány při 4000 rmp 10 minut při 4° C na centrifuze 

Centra CL3R (IEC). 

5.  Pelet byl resuspendován použitím vortexu v  50 ml ledové deionizované vody. 

6. Centrifugováno stejně jako v bodě 4. 

7. Sediment byl resuspendován použitím vortexu v 25 ml ledové deionizované 

vody. 

8. Centrifugováno stejně jako v bodě 4. 

9. Pelet byl resuspendován v 20 ml ledového 10 % (v/v) glycerolu pomocí 

vortexu. 

10. Centrifugováno stejně jako v bodě 4. 

11. Pelet byl resuspendován v 10 ml ledového 10 % (v/v) glycerolu pomocí 

vortexu. 

12.  Centrifugováno stejně jako v bodě 4. 

13. Pelet byl resuspendován pomocí vortexu v 1 ml 10 % (v/v). 

14. Buněčná suspenze byla rozpipetována po 200 μl do mikrozkumavek a 

skladována při  -70° C. 
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3.2.1.7. Transformace kompetentních buněk Escherichia coli elektroporací 

1.  V elektroporační kyvetě o vzdálenosti elektrod 2 mm bylo smícháno 100 μl na 

ledu rozmražené suspenze kompetentních buněk E. coli a cca. 100 ng DNA. 

2. Na elektroporátoru byl aplikován pulz při napětí 2,5 kV, kapacitanci 25 μF a 

odporu 200 nm. 

3.  Ihned po pulzu byl do kyvety přidán 1 ml LB média. 

4. Obsah kyvety byl přenesen do mikrozkumavky. 

5.  Buňky byly inkubovány při 37° C za občasného promíchání. 

6. Buňky byly sedimentovány centrifugací při 13000 rpm na centrifuze Mikro 20 

(Hettich) 10 minut.  

7. Po odebrání supernatantu byl sediment resuspendován v 200 μl čerstvého LB 

média. 

8. Buněčná suspenze byla vyseta na agarové plotny s příslušným antibiotikem a 

inkubována přes noc. 

 

3.2.1.8. Příprava kompetentních buněk Bacillus subtilis 

Postup byl částečně převzat z manuálu „Molecular biological methods for 

Bacillus“ (Harwood and Cutting, 1990): 

1. Z agarové plotny byla jedna kolonie daného kmene B. subtilis zaočkována do 10 

ml média A (SpC média). 

2.  Kultivováno přes noc. 

3.  1,4 ml noční kultury bylo přeočkováno do 10 ml čerstvého vytemperovaného 

média A 

4.  Kultivováno 3 hodiny. 

5. Ke kultuře bylo přidáno 10 ml média B (SpII média). 

6.  Kultivováno 90 minut. 

7. Buňky byly stočeny při 4000 rpm na centrufuze Centra CL3R (IEC) 10 minut. 

8. Sediment byl resuspendován 2 ml supernatantu.  

9. Buněčná suspenze byla rozpipetována po 250 μl do mikrozkumavek 

obsahujících 250 μl 40 % sterilního roztoku glycerolu. 

10. Buňky byly uskladněny v -70° C. 
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3.2.1.9. Transformace kompetentních buněk Bacillus subtilis 

Postup byl částečně převzat z manuálu „Molecular biological methods for 

Bacillus“ (Harwood and Cutting, 1990): 

1. 100 μl čerstvých nebo v termobloku při 37° C rozmražených kompetentních 

buněk B. subtilis bylo odebráno do mikrozkumavky. 

2. K buňkám bylo přidáno 0,2 – 0,5 μg plazmidu. 

3. Suspenze byla inkubována 20 minut při 37° C za třepání. 

4. Do baňky s 2 ml vytemperovaného LB média byl přidán obsah mikrozkumavky. 

5. Buňky byly inkubovány 1 hodinu při 37° C za třepání. 

6.  100 μl buněčné suspenze bylo vyseto na agarovou plotnu s patřičným 

antibiotikem. 

7.  Zbytek buněk byl stočen, resuspendován ve 100 μl supernatantu a vyset na 

agarovou plotnu s patřičným antibiotikem. 

 

3.2.1.10. Stanovení aktivity β-galaktozidázy 

Postup byl částečně převzat katalogu Bacillus Genetic Stock Center 

(http://www.bgsc.org/Catalogs/Catpart4.pdf). 

Z rostoucí kultury B. subtilis byly odebírány vzorky pro měření aktivity β-

galaktozidázy spolu se vzorky pro stanovení optické denzity. Optická denzita byla 

měřena při vlnové délce 595 nm. 

• Odběr vzorků: 

1. 1 ml kultury bylo odebráno do mikrozkumavky. 

2. Vzorek byl stočen při 4° C 10 minut při 15800 rpm na centrifuze Mikro 22 

(Hettich). 

3. Supernatant byl odstraněn Pasteurovou pipetou, pelet byl zamražen v tekutém 

dusíku a dále uchováván při -20° C. 

• Stanovení enzymatické aktivity: 

1. Pelet byl pomocí vortexu resuspendován v 0,64 ml pufru Z. 

2. K buněčné suspenzi bylo přidáno 0,16 ml roztoku lysozymu (2,5 mg/ml) a 

rychle promícháno. 

3. Inkubováno 30 minut v termobloku při 37° C za občasného promíchání. 

4. K lyzátu bylo přidáno 8 μl 10 % (v/v) roztoku Triton X-100 a promícháno. 

5. Suspenze byla zchlazena v ledu. 

6. Lyzát byl vytemperován ve vodní lázni při teplotě 30° C. 
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7. Přidáno 0,2 ml roztoku ONPG (4,0 mg/ml) a inkubováno ve vodní lázni při 30° 

C. Od této chvíle byl měřen čas. 

8. Pro zastavení reakce bylo přidáno 0,4 ml roztoku 1 M Na2CO3. 

9. Změřena absorbance vzorku při vlnové délce 420 nm (A420). Jako pozadí byl 

namíchán vzorek z 0,8 ml pufru Z, 0,2 ml ONPG a 0,4 ml Na2CO3. 

10. Aktivita β-galaktozidázy byla vypočítána podle vzorce:  

M.U. (Millerovy jednotky) = (1000× A420)/(čas reakce [min]×OD595) 

 

3.2.1.11. Barvení buněk Bacillus subtilis   

 Barvení buněk B. subtilis bylo používáno k vizualizaci prespór v mateřské 

buňce.  

1. V kapce vody na podložním sklíčku byla pomocí bakteriologické kličky 

rozetřena malá část nárůstu z agarové plotny. 

2. Suspenze byla nechána zaschnout a poté krátce protažena plamenem. 

3. Podložní sklíčko bylo na 90 vteřin ponořeno do krystalické violeti a opláchnuto 

vodou. 

4. Preparát byl pozorován pod světelným mikroskopem. 

 

3.2.2. Separace proteinů v SDS PAGE 
 

3.2.2.1. Příprava vzorků 

1.  Rostoucí kultura B. subtilis byla při O.D.450 asi 0,3 vystavena osmotickému 

nebo ethanolovému šoku přidáním sterilního roztoku 5 M NaCl do koncentrace 

0,5 M, resp. přidáním čistého ethanolu do konečné koncentrace 4 % (v/v). 

2. Po šoku byla kultura nechána 1 hodinu růst.   

3. Napěstovaná bakteriální kultura byla sklizena centrifugací při 4° C a 4000 rpm 

na centrifuze Centra CL3R (IEC). 

4. Pelet byl resuspendován v 10 ml ledového Tris/KCl. 

5. Centrifugováno stejně jako v bodě 3. 

6. Supernatant byl odstraněn pipetou. 

7. Pelet byl resuspendován v 1 ml sonikačního pufru (kap. 3.1.10.3.) a přenesen do 

mikrozkumavky o objemu 2 ml. 

8. Buňky byly rozbity sonikací 3× 20 vteřin. 
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9. Lyzát byl 1 hodinu inkubován v termobloku při 37° C kvůli aktivaci benzonázy. 

10. Lyzát byl 5 minut centrifugován při 13000 rpm na centrifuze MiniSpin 

(Eppendorf). 

11. Supernatant byl přečištěn gelovou filtrací (kap.3.2.2.2.). 

12. Koncentrace proteinů byla změřena pomocí sady BCATM Protein Assay Kit – 

Reducing Agent Compatible (Pierse). 

13. Do mikrozkumavek byl vzorek rozpipetován po 100 μg proteinů a přidán 

dvojnásobný objem acetonu. 

14. Vzorky byly skladovány v -20° C. 

 

3.2.2.2. Čištění vzorku gelovou filtrací 

1. Do inzulínové injekční stříkačky bez jehly byl vložen smotek skelné vaty. 

2. Stříkačka byla umístěna do 15 ml zkumavky. 

3. Do stříkačky bylo napipetováno 300 μl sephadexu G-25 

4. Stočeno 2 minuty při 1000 rpm na centrifuze Centra CL3R (IEC). 

5. Na gel bylo naneseno 100 μl roztoku inhibitoru proteáz a 500 μl sonikačního 

pufru. 

6. Stočeno stejně jako v bodě 4. 

7. Inzulínové injekční stříkačky byla přenesena do sterilní 15 ml zkumavky a 

nanesen stočený lyzát. 

8. Stočeno stejně jako v bodě 4. 

 

3.2.2.3. Jednorozměrná elektroforéza 

• Příprava gelu: 

1. Sestavena aparatura pro jednorozměrnou elektroforézu. 

2. Namíchán separační gel 12 % (10-100 kDa), 50 ml: 

 16,75 ml destilované vody 

 12,5 ml pufru pro separační gel 

 20 ml zásobního roztoku akrylamidu 

 500 μl 10 % (w/v) SDS 

 250 μl 10 % (w/v) APS (čerstvého) 

 25 μl TEMED 

3. Po nalití byl gel převrstven ethanolem. 

4. Necháno polymerovat 30 minut. 

 53



 

5. Připraven koncentrační gel 4 %, 10 ml: 

 6,1 ml destilované vody 

 2,5 ml pufru pro koncentrační gel 

 1,3 ml zásobního roztoku akrylamidu 

 100 μl 10 % (w/v) SDS 

 50 μl 10 % (w/v) APS (čerstvého) 

 10 μl TEMED 

6. Po ztuhnutí separačního gelu byl odstraněn ethanol a nalit koncentrační gel. 

7. Necháno polymerovat 30 minut. 

• Proteinová elektroforéza: 

1. Vzorek s proteiny (kap. 3.2.2.1 a 3.2.2.2.) byl přečištěn pomocí sady 

ReadyPrepTM 2-D Cleanup Kit (Bio-Rad). 

2. Vzorek byl 15 minut centrifugován při 4° C a 18000 rpm na centrifuze Mikro 22 

(Hettich). 

3. Po odstranění supernatantu byl sediment 5 minut sušen ve vakuovém 

exsikátoru.  

4. K vysušenému sedimentu bylo přidáno 20 μl denaturačního pufru. 

5. Inkubováno 5 minut při 95° C v termobloku. 

6. Vzorek byl nanesen do jamky gelu, gel byl zalit 5× naředěným elektrodovým 

pufrem a na zdroji bylo nastaveno napětí 20 mV. 

7. Poté, co vzorek prošel koncentračním gelem, bylo napětí zvýšeno na 30 mV. 

8. Poté, co barvivo prošlo separačním gelem, byla elektroforéza ukončena. 

• Barvení, odbarvování a sušení gelu: 

1. Gel byl 1 hodinu promýván barvicím roztokem na kývačce. 

2. Gel byl 1 hodinu promýván odbarvovacím roztokem na kývačce. Odbarvovací 

roztok byl dle potřeby měněn. 

3. Gel byl opláchnut destilovanou vodou.  

4. Gel byl umístěn mezi dvě vlhké napnuté fólie. 

5. Druhý den byla fólie s gelem vystřižena. 

 

3.2.2.4. Dvourozměrná elektroforéza 

• Zpracování vzorku: 

1.  Vzorek s proteiny (kap. 3.2.2.1. a 3.2.2.2.) byl přečištěn pomocí sady 

ReadyPrepTM 2-D Cleanup Kit (Bio-Rad). 
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2. Vzorek byl 15 minut centrifugován při 4° C a 18000 rpm na centrifuze Mikro 22 

(Hettich). 

3. Po odstranění supernatantu byl sediment 5 minut sušen ve vakuovém 

exsikátoru.  

4. K vysušenému sedimentu bylo přidáno 200 μl denaturačního pufru a necháno 

stát při pokojové teplotě 30 minut. 

• Izoelektrická fokusace a ekvilibrace: 

1. Vzorek byl rovnoměrně nanesen na hydratační komůrku po celé její délce (11 

cm). 

2. Na vzorek byl přiložen proužek pro izoelektrickou fokusaci ReadyStrip IPG 

Strips, 11 cm, pH 4 - 7 (Bio-Rad). 

3. Po odstranění vzduchových bublin necháno 3 hodiny hydratovat. 

4. Hydratovaný proužek byl přenesen ve správné orientaci na elektrody a 

převrstven 3 ml minerálního oleje. 

5. Izoelektrická fokusace (první rozměr) probíhala přes noc při následujících 

podmínkách na přístroji Protean IEF Cell (Bio-Rad): 

 

 program napětí (V) čas (hod) 

1) slow 150  2 

2) slow 300  2 

3) slow 8000  2 

4) rapid 8000  7 

5) rapid 500  99 

 

6. Druhý den byl proužek s proteiny na ubrousku opláchnut v destilované vodě. 

7.  Proužek byl na hydratační komůrce opláchnut v 5× naředěném elektrodovém 

pufru. 

8.  Proužek byl vložen do čisté hydratační komůrky, zalit 3 ml ekvilibračního pufru 

„DTT“ a nechán promývat 10 minut na kývačce. 

9.  Proužek s proteiny byl na ubrousku opláchnut v destilované vodě. 

10.  Proužek gelu byl vložen do čisté hydratační komůrky, zalit 3 ml ekvilibračního 

pufru „IAA“ a nechán promývat 10 minut na kývačce. 
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11. Proužek byl na ubrousku opláchnut v destilované vodě a na platě v 5× 

naředěném elektrodovém pufru. 

• Elektroforéza (druhý rozměr), barvení a odbarvování gelu: 

1.   Gel pro druhý rozměr CriterionTM Precast Gel (Bio-Rad) byl opláchnut 

destilovanou vodou. 

2.   Proužek s proteiny byl vložen do gelu pro druhý rozměr. 

3.  Zalito 1 ml roztoku rozehřáté agarózy. 

4.   Gel byl vložen do aparatury a zalit 5× naředěným elektrodovým pufrem. 

5.   Na zdroji bylo nastaveno 200 V. 

6.   Elektroforéza trvala do doby, než barva vyšla z gelu do pufru. 

7.   Plexisklový obal gelu byl rozbit pomocí špachtle a gel byl 3× 5 minut promýván 

v destilované vodě na kývačce. 

8.   Gel byl 1 hodinu promýván v barvě Simply BlueTM Safe Stain (Invitrogen) na 

kývačce. 

9.  Gel byl 1 hodinu odbarvován v destilované vodě na kývačce. Voda byla dle 

potřeby měněna. 

10.  Gel byl uchováván v roztoku 3 % (v/v) kyseliny octové. 

 

3.2.3. Práce s bakteriální DNA 
 

3.2.3.1. Izolace chromozomální DNA Bacillus subtilis 

 Chromozomální DNA byla izolována dle firemního protokolu sady GeneJETTM 

Plasmid Miniprep Kit (Fermentas) nebo níže uvedeným postupem částečně převzatým 

z manuálu „Molecular biological methods for Bacillus“ (Harwood a Cutting, 1990): 

1. Připravena noční kultura B. subtilis. 

2. 1 ml noční kultury byl zaočkován do 20 ml vytemperovaného LB média. 

3. Kultivováno 3 hodiny na třepačce při 37° C. 

4. Kultura byla sklizena centrifugací 10 minut při 4° C a 4000 rpm na centrifuze 

Centra CL3R (IEC). 

5. Buněčný pelet byl resuspendován v 5 ml TE pufru a suspenze byla znovu 

stočena. 

6. Sediment byl resuspendován v 0,5 ml lytického pufru. 

7. Suspenze byla přenesena do mikrozkumavky a inkubována 20 minut při 37° C. 
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8. Lyzát byl ochlazen v ledové lázni. 

9. K lyzátu bylo přidáno 200 μl proteinázy K a suspenze byla promíchána 

převracením mikrozkumavky. 

10. Přidáno 125 μl 10 % (w/v) SDS. 

11. Suspenze byla inkubována 20 minut v ledové lázni a 2 hodiny při 55° C. 

12. K suspenzi bylo přidáno 0,5 ml neutrálního fenolu a 0,5 ml chloroformu a 

protřepáno převracením mikrozkumavky. 

13. Centrifugováno 10 minut při 4° C a 4000 rpm na centrifuze Centra CL3R (IEC) 

Vznikla horní fáze (voda, DNA), bílé mezifází (denaturované proteiny) a dolní 

fáze (fenol, chloroform). 

14. Horní vodná fáze byla přenesena do sterilní mikrozkumavky, přidáno 0,5 μl 

chloroformu a protřepáno. 

15. Centrifugováno 10 minut při 4° C a 4000 rpm na centrifuze Centra CL3R (IEC). 

16. Do odebrané vodné fáze byly přidány 4 μl roztoku RNázy A. 

17.  Inkubováno 1 hodinu při 37° C. 

18. DNA byla vysrážena 2 objemy izopropanolu a 1/10 objemu roztoku LiCl. 

19. Zchlazeno v ledové lázni. 

20. Vysrážená gelovitá DNA byla pomocí skleněné tyčinky přenesena do sterilní 

mikrozkumavky. 

21. DNA byla opláchnuta ethanolem a vysušena ve vakuovém exsikátoru. 

22. DNA byla rozpuštěna TE pufru a uchovávána v 4° C. 

 

3.2.3.2. Izolace plazmidové DNA 

 Plazmidová DNA byla izolována dle firemního protokolu sady GeneJETTM 

Plasmid Miniprep Kit (Fermentas). 

 

3.2.3.3. Separace molekul DNA v agarózovém gelu 

 Horizontální agarózová elektroforéza byla používána ke kontrole výsledků po 

izolaci DNA, restrikci DNA a PCR. Dále k rozdělení jednotlivých fragmentů DNA, 

k určení velikost těchto fragmentů a pro odhad koncentrace DNA ve vzorku. U všech 

gelů byla koncentrace agarózy 1 % (w/v). K vizualizaci DNA byl používán zásobní 

roztok 1 % (w/v) EtBr, který byl přidáván k rozpuštěné agaróze v poměru 1/20000. 
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 Vzorky byly do jamek gelu nanášeny spolu s pufrem pro barvení vzorků na 

elektroforézu, který obsahuje barviva umožňující sledovat průběh elektroforézy. 

Používáno bylo stejnosměrné napětí o velikosti 5 V/cm2 gelu. 

 

3.2.3.4. Izolace DNA z agarózového gelu 

 Při izolaci DNA z agarózového gelu bylo postupováno dle firemního protokolu 

sady Silica Bead DNA Gel Extraction Kit (Fermentas). 

 

3.2.3.5. Precipitace DNA 

 Postup byl používán pro přečištění vzorku DNA od iontů solí v roztoku: 

1. K roztoku DNA byl přidán 2× objem ledového ethanolu a 1/10 objemu roztoku 

LiCl. 

2. Inkubováno 1 hodinu při -20° C. 

3. Stočeno 10 minut při 4° C a 18000 rpm na centrifuze Mikro 22 (Hettich). 

4. Po odstranění supernatantu byl pelet opláchnut ledovým 70 % (w/v) ethanolem. 

5. Stočeno stejně jako v bodě 3. 

6. Pelet byl po vysušení ve vakuovém exsilátoru rozpuštěn ve sterilní 

deionizované vodě a uchováván v 4° C (chromozomální DNA), nebo v -20° C 

(plazmidová DNA). 

 

3.2.3.6. Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Reakční směs byla namíchána v tenkostěnné mikrozkumavce se složením podle 

tabulky: 

 

složka množství 

deionizovaná voda doplněna do objemu 50 μl 

10 × pufr Taq polymerázy (+ KCl) 1× 

dNTP (10 mM) 0,2 mM 

přímý primer (0,1 mM) 4 μM 

reverzní primer (0,1 mM) 4 μM 

MgCl2 (25 mM) 2 μM 

Taq polymeráza 2 jednotky 

templátová DNA 200 – 1 μg 
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Směs byla promíchána a krátce stočena. Po umístění mikrozkumavky do přístroje pro 

PCR reakce probíhala podle programu: 

 

1. počáteční denaturace 94° C  3 minuty 

2. denaturace   94° C  1 minuta 

3. nasedání primerů  TmA   0,5 minuty                5 cyklů 

4. syntéza DNA  72° C  1 minuta/1 kbp  

5. denaturace   94° C  1 minuta 

6. nasedání primerů  Tm  0,5 minuty  30 cyklů 

7. syntéza DNA  72° C  1 minuta/1 kbp  

8. konečné prodloužení 5° C  5 minut 

 

Po ukončení programu byla reakční směs zchlazena na 4° C. Pokud se lišily 

teploty tání primeru přímého a reverzního, byla použita nižší z dvojice teplot (tab. č. 1). 

Výsledek polymerační řetězové reakce byl ověřen horizontální agarózovou 

elektroforézou. 

 

3.2.3.7. Štěpení DNA restrikčními endonukleázami 

Restrikční směs byla namíchána v 1,5 ml mikrozkumavce se složením podle 

tabulky: 

 

složka množství 

deionizovaná voda doplněna do objemu 20 μl 

pufr 1/10 celkového objemu reakční směsi 

restrikční endonukleáza 5 jednotek 

DNA 0,1 – 1 μg 

 

Restrikční směs byla inkubována 2 hodiny při 37° C v termobloku. Po skončení 

reakce byla restrikční endonukleáza inaktivována podle pokynů výrobce. Výsledek 

restrikce byl ověřen horizontální agarózovou elektroforézou.  
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3.2.3.8. Ligace restrikčních fragmentů 

Ligační směs byla namíchána v tenkostěnné mikrozkumavce se složením podle 

tabulky:  

 

složka množství 

deionizovaná voda doplněna do objemu 20 μl 

ligační pufr 1/10 celkového objemu reakční směsi 

vektorový plazmid 0,1 – 0,5 μg 

inzerční DNA množství odpovídající dvojnásobné 

koncentraci vektorového plazmidu 

T4 DNA ligáza 2 jednotky 

 

Ligační reakce probíhala přes noc v přístroji pro PCR podle programu: 

 

1.  16° C  50 minut 

2. 20° C  3 minuty 

3. 24° C  5 minut 

4. 37° C  1 minuta 

 

Po skončení reakce byla ligáza inaktivována podle pokynů výrobce. 

Kompetentní buňky E. coli byly transformovány 10 μl ligační směsi (kap. 3.2.1.7.). 

 

3.2.3.9. Sekvenční analýza DNA 

Sekvenace DNA byla prováděna na servisním pracovišti Přírodovědecké fakulty 

UK. Vzorky pro sekvenaci byly připraveny dle návodu na stránkách 

http://web.natur.cuni.cz/~seqlab/.       

 

3.2.3.10. Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie byla prováděna na servisním pracovišti Přírodovědecké 

fakulty UK (http://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-

hmotnostni-spektrometrie). 

 

 60

http://web.natur.cuni.cz/%7Eseqlab/
http://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-hmotnostni-spektrometrie
http://www.natur.cuni.cz/biologie/servisni-laboratore/laborator-hmotnostni-spektrometrie


 

4. Výsledky 
 

4.1. Příprava rekombinantního kmene 
 

Cíl: Připravit rekombinantní kmen Bacillus subtilis, u kterého by bylo možné 

sledovat a řídit expresi genu yxkO. 

Gen yxkO patří do regulonu obecného stresu, který je pod kontrolou 

transkripčního faktoru σB. Jako u většiny genů z tohoto regulonu není ani u yxkO známa 

jeho funkce. Úlohu tohoto genu jsme se rozhodly studovat na mutantovi, u kterého se 

gen yxkO nepřepisuje. K tomuto účelu jsme vybraly integrační plazmid pMutin4, 

vektor, který umožňuje připravit kmeny B. subtilis nesoucí fúze promotoru 

studovaného genu a reportérového genu lacZ. Dále umožňuje fúzi studovaného genu 

s promotorem indukovatelným pomocí IPTG, čímž lze umlčený studovaný gen 

komplementovat. Vložení plazmidu do genomu se provede na základě sekvenční 

homologie (kap. 3.1.2.) 

 

4.1.1. Amplifikace fragmentů genu yxkO 
 

Namnožení fragmentů genu yxkO bylo třeba pro následné vložení fragmentu do 

plazmidu pMutin4. Na základě homologie tohoto fragmentu a genu yxkO došlo pomocí 

jednoho crossing-overu k integraci vektoru do chromozómu. 

Z kmene 1A680 jsme vyizolovaly chromozomální DNA (kap. 3.2.3.1.). 

K amplifikaci fragmentů genu yxkO jsme použily primery yxkOSDF a yxkOSDR1 

(kap. 2.1.3.). 

 
5´ATAGGAAAAGAAAGCAGAGGAGGGATAGAGATGAATGTTCCATTTTGGACGGAAGAGCAT 
GTAAGGGCCACGCTTCCTGAAAGAGATGCGGAGAGCCATAAAGGCACGTACGGTACGGCT 
TTGCTGCTGGCTGGAAGTGACGACATGCCGGGAGCAGCGCTGCTTGCAGGGCTTGGGGCC 
ATGCGGAGCGGTCTCGGCAAGCTTGTCATCGGTACATCAGAAAACGTAATCCCGCTAATT 
GTTCCTGTTTTGCCCGAGGCGACCTATTGGCGTGACGGCTGGAAAAAGGCGGCGGATGCT 
CAGCTTGAAGAGACGTACCGGGCCATTGCCATCGGACCGGGCCTTCCGCAAACGGAAAGC 
GTACAGCAGGCAGTCGATCATGTGCTTACGGCTGATTGTCCTGTTATTTTGGATGCCGGA 
GCGCTGGCGAAGCGCACATATCCGAAACGGGAGGGCCCCGTCATCCTCACGCCGCACCCG 
GGCGAGTTTTTCCGAATGACAGGGGTGCCCGTGAACGAATTGCAGAAAAAAAGAGCGGAA 
TATGCAAAGGAATGGGCGGCTCAGCTGCAGACTGTCATTGTGTTAAAAGGAAACCAAACC 
GTCATCGCGTTTCCTGATGGAGACTGCTGGCTCAATCCAACCGGAAACGGGGCGCTCGCC 
AAGGGCGGAACCGGTGACACGCTGACGGGCATGATATTGGGGATGCTCTGCTGCCATGAA 
GATCCAAAGCACGCCGTATTAAACGCGGTCTATTTGCATGGTGCGTGCGCCGAGCTCTGG 
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ACGGACGAGCACTCCGCTCATACGTTGCTCGCTCATGAGCTATCTGACATCCTGCCCCGC 
GTGTGGAAACGATTTGAA 3´ 

 

Obrázek č. 13: Sekvence genu yxkO. Modře je znázorněna strukturní část. Červeně jsou 

znázorněny sekvence homologní s primery yxkOSDF a yxkOR1. Velikost namnoženého 

fragmentu je 406 bp. 

 

 
Obrázek č. 14: Produkt PCR reakce genu yxkO s použitím primerů yxkOSDR a yxkOR1. Vlevo 

hmotnostní marker, vpravo fragment genu yxkO. Velikost fragmentu odpovídá délce 406 bp. 

  

Část gelu obsahující fragment genu yxkO jsme pomocí skalpelu vyřízly a DNA 

jsme z agarózového gelu vyizolovaly (kap. 3.2.3.4.). 

 

4.1.2. Příprava rekombinantního plazmidu 
 

 Plazmid pMutin4 jsme získaly z Genetic Stock Center, Ohio University, USA 

ve formě vodného roztoku. Pro namnožení jsme plazmid natransformovaly do 

kompetentních buněk E. coli DH5α (kap. 3.2.1.6. a 3.2.1.7.) . Transformované buňky 

jsme uchovávaly na ampicilinových plotnách (100 μg/ml).  

 Plazmid pMutin4 jsme vyizolovaly z noční kultury transformovaných buněk E. 

coli DH5α (kap. 3.2.3.2.) a výsledek jsme ověřily na agarózové elektroforéze (kap. 

3.2.3.3.) 
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Obrázek č. 15: Ověření izolace plazmidu pMutin z kompetentních buněk E. coli. Vlevo 

hmotnostní standard, vpravo plazmid (8610 bp). 

 

 Plazmid a fragment genu yxkO jsme štěpily restrikčními endonukleázami 

BamHI a HindIII (kap. 3.2.3.7.). Mezi jednotlivými štěpeními jsme provedly precipitaci 

DNA (kap. 3.2.3.5.). Následovala ligace štěpeného plazmidu a fragmentu (kap. 

3.2.3.8.). Ligační směsí jsme transformovaly kompetentní buňky E. coli DH5α (kap. 

3.2.1.7.) a transformované buňky jsme vysely na agarovou LB plotnu s ampicilinem 

(100 μg/ml).  

 Z narostlých kolonií jsme připravily noční kulturu a z ní vyizolovaly plazmid 

(kap. 3.2.3.2.). Vyizolovaný rekombinantní plazmid jsme podrobily spolu s kontrolním 

plazmidem pMutin4 štěpné reakci pomocí restrikčních endonukleáz PstI a SacI (kap. 

3.2.3.7.). Cílová restrikční místa pro endonukleázy PstI a SacI jsou znázorněna na 

obrázku č. 11 . Štěpná reakce plazmid rozdělí na 3 fragmenty, podle kterých lze 

rozpoznat, zda došlo k inzerci části genu yxkO: Druhý proužek plazmidu nesoucí inzert 

migruje v agarózovém gelu pomaleji než druhý proužek kontrolního „prázdného“ 

plazmidu (obr. č. 16). 
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Obrázek č. 16: Ověření inzerce fragmentu genu yxkO do plazmidu pMutin4. Zleva: hmotnostní 

marker, kontrolní plazmid, dále plazmidy potencionálně nesoucí inzert. Vzorky označené 

šipkou jsme vybraly k sekvenaci. 

 

Vybrané plazmidy jsme nechaly zanalyzovat pomocí sekvenace, která potvrdila 

přítomnost inzertu i jeho předpokládané uspořádání (obr. č. 17). 

 

4.1.3. Transformace rekombinantním plazmidem 
 

 Kompetentní buňky B. subtilis 1A680 jsme transformovaly připraveným 

konstruktem (kap. 3.2.1.8. a 3.2.1.9.). Transformované buňky jsme selektovaly na 

rezistenci k erytromycinu (0,3 μg/ml). Z narostlých 36 kolonií jsme vybraly kolonii č. 

2, kterou jsme přeočkovaly na novou agarovou plotnu s erytromycinem.  

 

4.1.4. Ověření integrace konstruktu do chromozómu 
 

 K integraci rekombinantního plazmidu pMutin4 do chromozómu dochází 

pomocí jednoho crossing-overu na základě homologie fragmentu studovaného genu a 

tohoto genu v chromozomální lokaci (obr. č. 12). V našem případě je studovaným 

genem gen yxkO. 

 Z kolonie č. 2 jsme připravily noční kulturu, ze které jsme vyizolovaly 

chromozomální DNA. Tato DNA nám posloužila jako templát pro PCR s použitím 

dvojic primerů yxkOSDF – MutinR a MutinF – yxkOR1 (obr č. 18) (kap. 2.1.3.). 

 

 
 

Obrázek č. 17: Schéma části chromozomální DNA s integrovaným plazmidem pMutin4 

a vyznačenými místy pro nasedání primerů.  

 PyxkO – promotor genu yxkO 
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yxkO´ - fragment genu yxkO 

PIPTG  – promotor indukovatelný pomocí IPTG 

 

 
Obrázek č. 18: Ověření integrace plazmidu pMutin4 do chromozómu. 

A) Vlevo hmotnostní marker, vpravo produkt PCR z primerů yxkOSDF a MutinR o velikosti 

asi 850 bp. 

B) Vlevo hmotnostní marker, vpravo produkt PCR z primerů MutinF a yxkOR1 o přibližné 

velikosti 600 bp. 

 

 Vyšlé produkty jsme pomocí skalpelu vyřízly z gelu, přečistily a poslaly 

k sekvenční analýze. Výsledky jsme vyhodnotily pomocí databáze NCBI Blast (kap. 

3.1.11.). Sekvenční analýza potvrdila správnou integraci vytvořeného konstruktu do 

chromozomu.  
 
 
5´GTACCCGATCGGATTCTCGTGGGACAACGGCGGATTGACCGTAATGGGATAGGTCACGTTGGTGTAGATGGGCGCA
TCGT 
AACCGTGCATCTGCCAGTTTGAGGGGACGACGACAGTATCGGCCTCAGGAAGATCGCACTCCAGCCAGCTTTCCGGCA
CC  
GCTTCTGGTGCCGGAAACCAGGCAAAGCGCCATTCGCCATTCAGGCTGCGCAACTGTTGGGAAGGGCGATCGGTGCGG
GC 
CTCTTCGCTATTACGCCAGCTGGCGAAAGGGGGATGTGCTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCG
GT 
CGACCCGTAATCTTACGTCAGTAACTTCCACAGTAGTTCACCACCTTTTCCCTATATAAAAGCATTAGTGTATCAACA
AG 
CTGGGGATCCATAACAGGACAATCAGCCGTAAGCACATGATCGACTGCCTGCTGTACGCTTTCCGTTTGCGGAAGGCC
CG 
GTCCGATGGCAATGGCCCGGTACGTCTCTTCAAGCTGAGCATCCGCCGCCTTTTTCCAGCCGTCACGCCAATAGGTCG
CC 
TCGGGCAAAACAGGAACAATTAGCGGGATTACGTTTTCTGATGTACCGATGACAAGCTTGCCGAGACCGCTCCGCATG
GC 
CCCAAGCCCTGCAAGCAGCGCTGCTCCCGGCATGTCGTCACTTCCAGCCAGCAGCAAAGCCGTACCGTACGTGCCTTT
AT 
GGCTCTCCGCATCTCTTTCAGGAAGCGTGGCCCTTACATGCTCTTCCGTCCAAAATGGAACATTCATCTCTATCCCTC
CT 
CTGCTTTCTTTTCAAA 3´ 
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Obrázek č. 19: Výsledek sekvenční analýzy delšího fragmentu (z primerů yxkOSDF a MutinR). 

Sekvenace probíhala od primeru MutinR. Červeně je znázorněna strukturní část genu yxkO, 

modře část plazmidu pMutin4 – část fúzního genu spoVG-lacZ. Žlutě je zvýrazněna sekvence 

homologní s primerem yxkOSDF a zeleně sekvence homologní s primerem yxkOR1. 

Osekvenovaný fragment je velký 815 bp.  

 
5´CCTACGCCAGAGCGGAAAGATGTTTTGTTCTACATCCAGAAACACCTCTGCTAAAATTCCTGAAAAATTTTGCAAA
AAGT 
TGTTGACTTTATCTACAAGGTGTGGCATAATGTGTGGAATTGTGAGCGCTCACAATTAAGCTTAGGAAAAGAAAGCAG
AG 
GAGGGATAGAGATGAATGTTCCATTTTGGACGGAANAGCATGTAAGGGCCACGCTTCCTGAAAGAGATGCGGAGAGCC
AT 
AAAGGCACGTACGGTACGGCTTTGCTGCTGGCTGGAAGTGACGACATGCCGGGAGCAGCGCTGCTTGCAGGGCTTGGG
GC 
CATGCGGAGCGGTCTCGGCAAGCTTGTCATCNGTANATCAGAAAACGTAATCCCGCTAATTGTTCCTGTTTTGCCCGA
GG 
CGACCTATTGGCGTGACGGCTGGAAAAAGGCGGCGGATGCTCAGCTTGAAGAGACGTACCGGGCCATTGCCATCGGAC
CG 
GGCCTTCCGCAAACGGAAAGCGTACAGCAGGCAGTCGATCATGTGCTTACGGCTGATTGTCCTGTTATNNN 3´ 

 

Obrázek č. 20: Výsledek sekvenční analýzy kratšího fragmentu (z primerů MutinF a yxkOR1). 

Sekvenace probíhala od primeru MutinF. Červeně je znázorněna strukturní část genu yxkO, 

modře část plazmidu pMutin4 s promotorem indukovatelným pomocí IPTG. Žlutě je 

zvýrazněna sekvence homologní s primerem yxkOSDF a zeleně sekvence homologní 

s primerem yxkOR1. Osekvenovaný fragment je velký 548 bp.    

  

 Z výsledků sekvenční analýzy vyplývá, že došlo ke správné integraci vektoru do 

chromozómu. Pod přirozeným promotorem yxkO se nachází fúzní gen spoVG-lacZ, 

který umožňuje sledování exprese z tohoto promotoru. Vlastní gen yxkO je umlčen tím, 

že se nachází pod promotorem kontrolovatelným pomocí IPTG, který umožňuje jeho 

komplementaci. Po ověření jsme klon pojmenovaly MP2. Udržovaly jsme ho neustále 

pod selekčním tlakem erytromycinu, abychom zabránily vyštěpení plazmidu. 

V průběhu studia jsme kmen kontrolovaly metodou PCR pomocí dvojic primerů 

yxkOSDF – MutinR a MutinF – yxkOR1. 
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4.2. Sledování růstu na agarových plotnách 
 

 Cíl: Porovnat růst mutantního kmene MP2 a výchozího kmene 1A680 na 

agarových plotnách s limitní a nelimitní koncentrací K+ za běžných a zvýšených 

osmotických podmínek.  

 Bylo zjištěno, že mutace v genu yxkO způsobuje zpomalení růstu za 

hyperosmotických podmínek při limitní koncentraci draselných iontů. (Ulanova et al., 

2007). Pokusily jsme se tuto skutečnost ověřit a mutaci v genu yxkO komplementovat 

přidáním 0,1 M roztoku IPTG do konečné koncentrace 1 mmol/l. Jako zdroj uhlíku 

v médiu jsme zvolily glycerol, abychom předešly katabolické represi. Připravily jsme 4 

různá pevná minerální média: první bylo s koncetrací draselných kationtů 0,5 mmol/l 

(limitní koncentrace), druhé s koncentrací 10 mmol/l, třetí a čtvrté navíc obsahovalo 0,5 

M NaCl. Na polovinu ploten s přídavkem NaCl jsme „hokejkou“ rozetřely roztok IPTG 

do konečné koncentrace 1 mmol/l.  

 Buňky kmene 1A680 a MP2 zaočkovaly do tekutého LB média a nechaly růst 

do optické denzity 0,2. Poté jsme buněčnou suspenzi 100× naředily sterilní vodou a na 

agarové plotny s minerálním médiem jsme nanášely kapky naředěné suspenze o objemu 

10 μl. Plotny jsme umístily do termostatu a nechaly kultivovat do druhého dne.  

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Buněčný nárůst na agarových plotnách.  
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Na plotnách s 0,5 mM K+ s přídavkem NaCl byl nárůst kmene MP2 zřetelně 

menší než nárůst kmene 1A680, což odpovídá skutečnosti, že za hyperosmotických 

podmínek a při limitní koncentraci K+ je růst mutantů v genu yxkO zpomalený. Avšak 

na plotně se stejnou koncentací K+ a NaCl, ale s přídavkem IPTG, je nárůst kmene MP2 

rovněž zřetelně menší. Přitom pokud by byla mutace v genu yxkO komplementována, 

měl by být nárůst stejný jako u kmene 1A680. Na ostatních plotnách byly nárůsty obou 

kmenů srovnatelné. Z výsledků tohoto pokusu se zdá, že gen yxkO komplementován 

nebyl.  
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4.3. Sledování růstu v tekutém médiu 
 

Cíl: Pokusit se komplementovat gen yxkO. 

Při pěstování kmenů MP2 a 1A680 v tekutém komplexním médiu jsme si 

všimly, že mutantní kmen MP2 roste pomaleji. Po přeočkování noční kultury do 

vytemperovaného LB média jsme buňky nechaly růst do optické denzity 0,8 a poté 

jsme je přeočkovaly do čerstvého LB média na optickou denzitu asi 0,1. Kmen 1A680 

rostl s generační dobou 22 minut, zatímco kmen MP2 s generační dobou 34 minut (obr. 

č. 21). 

Pokusily jsme se mutaci v genu yxkO komplementovat pomocí IPTG: Noční 

kultury jsme přeočkovaly do vytemperovaného LB média a ke kmeni MP2 jsme přidaly 

roztok IPTG do konečné koncentrace 1 mM. Rychlost růstu kmene MP2 se však 

nezměnila (obr. č. 22). 
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Obrázek č. 21: Růst kmenů 1A680 a MP2 v LB médiu. 
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Obrázek č. 22: Přidání induktoru růst mutantního kmene MP2 nezměnilo. 
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4.4. Sledování růstu na médiu s tetracyklinem 
 

 Cíl: Porovnat citlivost k tetracyklinu kmenů MP2 a 1A680. 

Je prokázáno, že efluxní protein TetA(L), zajišťující rezistenci k tetracyklinu, 

plní zároveň i velmi podstatnou roli v transportu draselných iontů, které mohou být 

buňkou přijímány výměnou za tetracyklin transportovaný z buňky ven (kap. 2.3.1.3.). 

Protein tak může hrát roli i v osmoadaptaci. Z tohoto důvodu byla provedena kultivace 

kmenů MP2 a 1A680 na pevném minerálním médiu s  koncentrací KCl 0,5 mM a 

koncentrací NaCl 0,5 M a pomocí E-testu byly stanoveny hodnoty minimální inhibiční 

koncentrace tetracyklinu u těchto kmenů. Cílem bylo zjistit, zda narušení genu yxkO, u 

něhož se předpokládá zapojení v odpovědi na osmotický stres (kap. 2.1.), ovlivní 

citlivost rekombinantního kmene k antibiotiku. Zvýšení citlivosti k tetracyklinu u 

kmene MP2 by totiž mohlo odrážet pozitivní vliv produktu genu yxkO na eflux 

antibiotika, resp. transport draselných iontů do buňky.  

Výsledky této kultivace jsou na obr. č. 23. I přesto, že je odečtení hodnoty 

minimální inhibiční koncentrace tetracyklinu problematičtější z důvodu nesouvislého 

nárůstu kultur způsobeného složením média, je patrné, že hodnota minimální inhibiční 

koncentrace tetracyklinu je u kmene s mutací v genu yxkO skutečně nižší. To znamená, 

je kmen MP2 za výše uvedených podmínek citlivější k tetracyklinu. Tento fakt 

indikuje, že produkt genu yxkO může nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat eflux 

tetracyklinu výměnou za draselné ionty plnící roli v osmoadaptaci.  
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Obrázek č. 23: Srovnání růstu kmenů 1A680 a MP2 za nízké koncentrace draselných iontů a 
osmotického stresu – stanovení minimální inhibiční koncentrace tetracyklinu. Kultivace 
probíhala 48 hodin. 
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4.5. Stanovení aktivity promotoru genu  yxkO 
 

Cíl: Sledovat míru transkripce z promotoru genu yxkO během různých 

kultivačních podmínek. 

 Gen yxkO patří mezi geny obecného stresu. Bylo zjištěno, že transkripce tohoto 

genu je indukována ethanolovým, osmotickým a teplotním stresem (Petersohn et al., 

2001). Jelikož je enzym β-galaktozidáza E. coli teplotně senzitivní (Craig et al., 2003), 

pokusily jsme aktivitu promotoru genu yxkO stanovit během ethanolového a 

osmotického šoku. 

Aktivitu promotoru genu yxkO můžeme u našeho rekombinantního  kmene MP2 

sledovat díky jeho fúzi s reportérovým genem lacZ E. coli (obr. č. 17). Bacillus subtilis 

přirozeně obsahuje ve svém genomu gen lacA, který kóduje vlastní β-galaktozidázu 

(Daniel et. al., 1997). Abychom předešly během měření aktivity vnesené β-

galaktozidázy vzniku pozadí, které by způsobovala produkce proteinu LacA, použily 

jsme jako výchozí kmen pro přípravu rekombinantního kmene MP2 kmen 1A680, který 

vlastní β-galaktozidázu neprodukuje. S tímto kmenem jsme rovněž aktivitu vnesené β-

galaktozidázy kmene MP2 srovnávaly.  

Noční kultury kmenů 1A680 a MP2 jsme ráno přeočkovaly do čerstvého média 

a nechaly narůst do O.D. 0,8. Následně jsme kultury buňky znovu přeočkovaly do 

vytemperovaného média a po nárůstu do O.D. přibližně 0,3, jsme buňky vystavily 

ethanolovém nebo osmotickému šoku. V pravidelných intervalech jsme odebíraly 

vzorky biomasy, které jsme po stočení zmrazily v tekutém dusíku a uchovaly v -20° C 

pro pozdější stanovení aktivity β-galaktozidázy (kap. 3.2.1.10.). 

 

4.5.1. Stanovení produkce β-galaktozidázy v průběhu ethanolového    
šoku 

 

Kmeny B. subtilis jsme pro ethanolový stres pěstovaly v LB médiu. Ethanol 

jsme přidávaly do jeho konečné koncentrace 4 % (v/v). Vzorky pro stanovení β-

galaktozidázy jsme odebíraly v okamžiku 2 minuty před šokem a v intervalech 5, 10, 

20 a 30 minut po šoku.  
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Obrázek č. 24: Aktivita β-galaktozidázy v průběhu ethanolového šoku kmenů 1A680 a MP2 

s promotorem yxkO zfúzovaným s genem lacZ. Ethanol přidán v čase 0. 
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4.5.2. Stanovení produkce β-galaktozidázy v průběhu osmotického 
šoku 
 

 Kmeny 1A680 a MP2 B. subtilis jsme pěstovaly v minimálním médiu s přesnou 

koncentrací draselných iontů 0,1 mmol/l. Zásobní 5 M roztok NaCl jsme k rostoucí 

kultuře přidávaly do jeho konečné koncentrace 0,5 mol/l. Vzorky pro stanovení aktivity 

β-galaktozidázy jsme odebíraly v intervalech 5 minut před šokem a dále 10, 20, 30, 40, 

50, 60, 70 a 80 minut po osmotickém šoku.  
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Obrázek č. 25: Aktivita β-galaktozidázy v průběhu osmotického šoku kmenů 1A680 a MP2 

s promotorem yxkO zfúzovaným s genem lacZ. NaCl přidán v čase 0. 
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4.6. Porovnání proteinových profilů kmene 1A680 a MP2 
 

Cíl: Porovnat expresi proteinů výchozího kmene B. subtilis 1A680 a odvozeného 

mutantního kmene MP2. 

Pro porovnání proteinových profilů kmenů 1A80 a MP2 B. subtilis jsme zvolily 

dvourozměrnou elektroforézu. Kmeny jsme pěstovaly v minimálním médiu 

s koncentrací draselných iontů 0,1 mmol/l. Při optické denzitě asi 0,3 jsme buňky 

vystavily ethanolovému stresu přidání ethanolu do konečné koncentrace 4 %, nebo 

osmotickému stresu přidáním roztoku NaCl do konečné koncentrace 0,5 mol/l. Po 

stresu jsme buňky pěstovaly po dobu 1 hodiny. Vzorky pro proteinovou elektroforézu 

jsme připravovaly podle postupu uvedeného v kapitole 3.2.2.  

 

4.6.1. Porovnání proteinových profilů po osmotickém stresu 
 

Abychom zkontrolovaly množství a kvalitu vzorků, provedly jsme nejprve 

analýzu pomocí jednorozměrné SDS PAGE (obr. č. 26). Množství proteinů v jednom 

vzorku má být 100 μg (kap. 3.2.2.1.). 

 

 
 

 

Obrázek č. 26: Výsledek jednorozměrné SDS PAGE.  

 1: 1A680 bez osmotického šoku 
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 2: 1A680 po osmotickém šoku 

 3: MP2 bez osmotického šoku 

 4: MP2 po osmotickém šoku 

 

 Při analýze 2D elektroforézou jsme vždy vzorky proteinů kmenů 1A680 a MP2 

bez osmotického šoku a po osmotickém šoku nanášely v triplikátech, celkem tedy 12 

vzorků. Tyto celkové analýzy jsme provedly dvakrát, protože výsledek první 

elektroforézy byl částečně znehodnocen přítomností nečistot ve vzorcích a v oblasti 

proteinů s kyselým izoelektrickým bodem došlo ke špatnému rozdělení. Tyto nečistoty 

odstranilo přečištění vzorků sadou ReadyPrepTM 2-D Cleanup Kit (Bio-Rad). Během 

druhé elektroforézy došlo ke ztrátě jednoho vzorku 1A680 z triplikátu, celkem tedy 

bylo rozděleno 11 vzorků. Na ukázku uvádíme pouze rozdělení jednoho vzorku 

s proteiny kmene 1A680 (obr. č. 27). Výsledky obou dvourozměrných elektroforéz jsou 

shrnuty v tabulce č. 3. Proteiny, jejichž exprese byla programem PDQuest vyhodnocena 

jako rozdílná, jsme vyřízly z gelu a nechaly zanalyzovat hmotnostní spektrometrií. 

 

 
 

Obrázek č. 27: Proteinový profil kmene 1A680 bez přidání NaCl. Červeně jsou znázorněna 

místa, kde se nachází proteiny s rozdílnou expresí. 
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Tabulka č. 3: Rozdílná produkce proteinů vyhodnocená programem PDQuest. Zleva kmeny: 

MP2 bez stresu, MP2 po osmotickém stresu, 1A680 bez stresu a 1A680 po osmotickém stresu. 

 

4.6.2. Porovnání proteinových profilů po ethanolovém stresu 
 

Stejně jako u proteinů po osmotickém stresu jsme nejprve množství a integritu 

vzorků s proteiny po ethanolovém stresu zkontrolovaly použitím jednorozměrné SDS 

PAGE (obr. č. 28). Množství proteinů v jednom vzorku má být opět 100 μg (kap. 

3.2.2.1.). 

Dvourozměrnou elektroforézu jsme provedly jednou opět s triplikáty 

jednotlivých proteinových vzorků. Během práce bohužel opět došlo ke ztrátě jednoho 

vzorku, tentokrát MP2, tudíž výsledek obsahuje celkem 11 vzorků.  

 

 
 

Obrázek č. 28: Výsledek jednorozměrné SDS PAGE.  

 1: 1A680 bez ethanolového šoku 

 2: 1A680 po ethanolovém šoku 

 3: MP2 bez ethanolového šoku 

 4: MP2 po ethanolovém šoku 

 

 Na ukázku uvádíme rozdělení proteinů kmene 1A680 (obr. č. 29). 
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Obrázek č. 29: Proteinový profil kmene 1A680 bez přidání ethanolu. Červeně jsou 

znázorněna místa, kde se nachází proteiny s rozdílnou expresí. 
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Tabulka č. 4: Rozdílná produkce proteinů vyhodnocená programem PDQuest. Zleva kmeny: 

MP2 bez stresu, MP2 po ethanolovém stresu, 1A680 bez stresu a 1A680 po ethanolovém 

stresu. 

 

 

 

 

 

 

 82



 

4.7. Vizualizace prespór u kmenů 1A680 a MP2 
 

 Cíl: Porovnat schopnost sporulace u kmenů 1A680 a MP2. 

 Pro běžné používání jsme kmeny B. subtilis 1A680 a MP2 uchovávaly na 

pevném médiu při 4° C (kap. 3.2.1.3.). Kmen 1A680 nebyl problém i po třech až 

čtyřech měsících uskladnění namnožit v komplexním médiu. Kmen MP2 bylo třeba 

zhruba po jednom měsíci přeočkovat na nové pevné médium, jelikož po této době se již 

v komplexním médiu nerozrostl. Napadla nás otázka, zda se schopnost sporulace u 

kmene MP2 neliší od schopnosti sporulace výchozího kmene 1A680. Pomocí Gramova 

barvení lze prespóry zviditelnit jako světlá místa uvnitř tmavé mateřské buňky.  

 Buňky B. subtilis kmenů 1A680 a MP2 jsme vysely na pevná komplexní média 

a inkubovaly je při 37° C do druhého dne. Druhý den jsme agarové plotny s buněčným 

nárůstem umístily do 4° C a po dobu 8 dnů jsme odebíraly vzorky nárůstu k přípravě 

preparátů (kap. 3.2.1.11.). Preparáty jsme pozorovaly pod světelným mikroskopem 

1000× zvětšené. Od třetího dne bylo možné pozorovat prespóry u kmene 1A680. 

 

 
 

Obrázek č. 30: Buňky B. subtilis, 1000× zvětšeno. Vlevo kmen 1A680, vpravo kmen MP2.  

 

 83



 

 
 

Obrázek č. 31: Buňky B. subtilis, 1000× zvětšeno. Vlevo kmen 1A680, vpravo kmen MP2.     

 

 
 

Obrázek č. 32: Buňky B. subtilis, 1000× zvětšeno. Vlevo kmen 1A680, vpravo kmen MP2. 
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5. Diskuze  
 

 Bacillus subtilis musí čelit ve svém přirozeném prostředí stejně jako ostatní 

bakterie změnám vnějších podmínek. Jako půdní organismus se vyrovnává s častými a 

mnohdy dlouhodobými změnami obsahu vody v okolí – tedy s měnící se osmolaritou 

prostředí. B. subtilis na zvýšený osmotický tlak mimo buňku odpovídá nejprve rychlým 

zvýšením intracelulární koncentrace draselných kationtů, které následně nahrazuje 

kompatibilními rozpustnými látkami, jejichž vysoké hladiny na rozdíl od kationtů 

draslíku buňce neškodí.  

 V naší pracovní skupině byl transpozónovou mutagenezí připraven 

osmosensitivní kmen B. subtilis L-42, který ve srovnání s divokým kmenem neměl 

schopnost osmoadaptace při kultivaci na minerálních médiích s nízkým obsahem 

draselných kationtů za zvýšených osmotických podmínek. Po vytvoření genomové 

knihovny a následné sekvenaci fragmentu nesoucího transpozón se zjistilo, že mutací 

byl zasažen gen yxkO s neznámou funkcí (Ulanova, 2005).  

 Hlavním cílem mé diplomové práce bylo pokusit se objasnit, jaká je biologická 

úloha tohoto genu, který evidentně hraje důležitou roli v odpovědi na osmotický stres. 

Microarrayovými studiemi bylo prokázano, že jako u dalších genů z regulonu σB 

obecného stresu, je promotor yxkO indukován kromě osmotickým i ethanolovým a 

teplotním stresem (Petersohn et al., 2001). 

 Prvním naším úkolem bylo vytvořit kmen B. subtilis, u kterého by bylo možné 

sledovat a řídit expresi genu yxkO. Pro tento účel se nám jevilo jako ideální použití 

integračního vektoru pMutin4. Tento plazmid umožňuje připravení rekombinantních 

kmenů nesoucích fúzi promotoru studovaného genu s reportérovým genem lacZ a fúzi 

studovaného genu s promotorem indukovatelným pomocí IPTG. Ve výsledku se tedy 

studovaný gen nepřepisuje, pokud není přítomen induktor IPTG zajišťující jeho 

komplementaci, ale aktivitu promotoru studovaného genu lze sledovat stanovením 

hladiny β-galaktozidázy.  

 Jako výchozí kmen pro přípravu mutanta v genu yxkO jsme zvolily B. subtilis 

1A680, který nese mutaci v genu lacA pro vlastní β-galaktozidázu, abychom zabránily 

vzniku „pozadí“ během pozdějšího stanovení produkce genu lacZ. Z chromozomu 

kmene 1A680 jsme metodou PCR vyizolovaly fragment genu yxkO a ten jsme pomocí 

restrikčních endonukleáz BamHI a HindIII vložily do plazmidu pMutin4. „Naplněným“ 
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plazmidem jsme transformovaly buňky kmene 1A680. Abychom ověřily skutečnost, že 

došlo k rekombinaci na základě homologie mezi fragmentem genu yxkO neseným 

v plazmidu a tímto genem v chromozomu, ověřily jsme sekvenací, že pod přirozeným 

promotorem yxkO se nachází reportérový gen lacZ a pod inducibilním promotorem se 

nachází gen yxkO nesený v chromozomu (obr. č. 17 a 18). Takto připravený 

rekombinatní kmen jsme pojmenovaly MP2.  

 V následujících dvou pokusech jsme ověřily skutečnost, že mutace v genu yxkO 

způsobuje sníženou osmoadaptaci při růstu na médiu s limitní koncentrací draselných 

kationtů (Ulanova et al., 2007) a zjistily, že tato mutace způsobuje zpomalení růstu i na 

bohatém médiu. Uvažovaly jsme, zda delší generační dobu nemá na svědomí 

přítomnost konstruktu v chromozómu. Ovšem konstrukt má velikost okolo 9 020 bp, 

což je při velikosti genomu B. subtilis přibližně 4 215 000 bp asi 1/500 genomu, tedy 

zanedbatelný úsek. Předpokládaly jsme však, že tyto růstové defekty budou 

komplementovány přidáním induktoru IPTG do média. Avšak přítomnost IPTG v obou 

případech nijak růst mutantního kmene neovlivnila. Zdá se, že oddělení strukturní části 

genu yxkO od jeho promotoru nelze takto jednoduše komplementovat. To naznačuje, že 

gen yxkO je nejspíše složitěji regulován, například by mohla jeho regulaci zajišťovat 

antisense RNA. Osmolabilita kmene MP2 při nízké koncentraci draselných iontů by 

mohla být důsledkem vlivu produktu genu yxkO na transport draselných iontů v první 

fázi osmoadaptace. Bacillus subtilis může k transportu draselných iontů využít mimo 

jiné i efluxní protein TetA(L). Tento protein poskytuje buňkám rezistenci 

k tetracyklinu, který je transportován ven z buňky výměnou za sodné či draselné ionty. 

Navíc je tento efluxní protein schopen katalyzovat přenos Na+/K+ (Wang et al., 2000). 

Protein tak může hrát roli i v první fázi osmoadaptace. Z tohoto důvodu jsme stanovily 

hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) tetracyklinu u kmenů 1A680 a MP2 

při kultivaci na pevném minerálním médiu s nízkou koncentrací draselných iontů a 

působení osmotického stresu. Hodnota MIC je u mutantního kmene MP2 nižší, což 

znamená, že tyto kmeny jsou citlivější vůči tetracyklinu. To naznačuje možné zapojení 

produktu genu yxkO v regulaci aktivity/exprese proteinu TetA(L). 

 Dalším naším cílem bylo pokusit se sledovat míru transkripce z promotoru yxkO 

po ethanolovém a osmotickém stresu. Ethanolový stres jsme provedly v komplexním 

médiu, osmotický v minerálním médiu s koncentrací K+ 0,1 mmol/l. V obou případech 

jsme nezaznamenaly žádnou aktivitu β-galaktozidázy. U ethanolového stresu sice 

můžeme v grafu pozorovat nepatrné hladiny β-galaktozidázy u mutantního kmene MP2 
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po ethanolovém šoku, to ale nebylo dáno zvýšením absorbance reakčního vzorku, ale 

snížením optické denzity kultury krátce po šoku (vzorec pro výpočet Millerových 

jednotek: M.U. (Millerovy jednotky) = (1000× A420)/(čas reakce [min]×OD595)). Pokles 

optické denzity po šoku pravděpodobně způsobuje tvar mutatních buněk, který bude 

probrán níže. Krátce po našich pokusech stanovit míru transkripce z promotoru yxkO 

metodou měření aktivity β-galaktozidázy, zveřejnili japonští vědci ve své genomové 

databázi BSORF podobný výsledek na mutantovi v genu yxkO, kterého připravili 

použitím integračního plazmidu pMutin1. Stejně jako my nezaznamenaly žádný rozdíl 

mezi aktivitou β-galaktozidázy u mutanta a výchozího kmene 

(http://bacillus.genome.jp/cgi-

bin/BSORF_mutant_view.pl?ACCESSION=BG12547&MUTANT=YXKOd). Na 

základě těchto výsledků předpokládáme, že transkripce genu yxkO je velmi nízká a že 

měření aktivity β-galaktozidázy není tak citlivá metoda, aby ji zaznamenala. Nízká 

úroveň transkripce naznačuje, že yxkO je pravděpodobně genem s regulační funkcí, a 

nebo, že regulačním elementem není samotný produkt genu yxkO, ale antisense RNA, 

jak to naznačují pokusy mé kolegyně Elišky Streitové.  

Přerušení DNA v místě yxkO vede k pleitropnímu fenotypu. Abychom zjistily, 

zda je náš předpoklad o regulačních funkcích správný, rozhodly jsme se provést 

srovnání expresních profilů výchozího kmene 1A680 a mutantního MP2. V roce 2006 

byla publikována studie osmotického stresu u B. subtilis 168 použitím metody 

dvojrozměrné elektroforézy. V ní bylo popsáno, že syntéza většiny vegetativních 

proteinů je po osmotickém stresu reprimována (Höper et al., 2006). Avšak enzymy 

glykolýzy tvořily výjimku z tohoto pravidla a jejich exprese po osmotickém stresu 

zůstávala konstantní nebo se mírně zvyšovala (Höper et al., 2006). Nám se podařilo 

zachytit jeden enzym glykolýzy, fosfoglycerátkinázu, jejíž exprese po osmotickém 

stresu u kmene 1A680 odpovídala popsanému výsledku, zvýšení exprese po šoku. U 

šokované kultury mutanta MP2 jsme zaznamenaly naopak mírný pokles exprese tohoto 

enzymu a naopak mírný vzrůst u nešokované. Tento výsledek indikuje, že produkt genu 

yxkO neznámým mechanismem pozitivně ovlivňuje expresi fosfoglycerátkinázy po 

šoku.  

V práci Höper et al. (2006) byly popsány i změny v hladinách enzymů 

metabolismu glutamátu, který je prekurzorem pro syntézu kompatibilního solutu 

prolinu, mezi nimi byla i glutaminsyntetáza, jejíž změny v expresi po osmotickém 

stresu jsme také zaznamenaly. Zde se však naše výsledky se zmíněnou studií poněkud 
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rozchází. Höper a kolegové zaznamenali mírný pokles buněčné hladiny 

glutaminsyntetázy po osmotickém stresu, zatímco my jsme pozorovaly naopak u kmene 

1A680 po šoku silné zvýšení. To by mohlo být dáno rozdílnou koncentrací draslíku 

v živném médiu, ve studii byla koncentrace K+ 27 mM, zatímco naše koncentrace byla 

mnohonásobně nižší - 0,1 mM. U MP2 jsme po šoku zvýšení hladiny 

glutaminsyntetázy nezaznamenaly. To opět ukazuje na pozitivní ovlivnění produktem 

genu yxkO při šokové adaptaci. 

Dalším proteinem popsaným skupinou Höpera, u které se po šoku měnila 

úroveň exprese, byla podjednotka α FoF1 ATP syntázy, jejíž hladina se krátce po šoku 

snížila, ale posléze se rychle vracela na úroveň před šokem. Nám se podařilo zachytit 

změny v expresi u dvou izoformem podjednotky β FoF1 ATP syntázy, jejíž gen leží 

s genem pro podjednotku α v jednom operonu (Santana et al., 1994). Úroveň exprese 

obou izoforem byla hodinu po stresu u kmene 1A680 vyšší než před stresem, zatímco u 

MP2 se nezvýšila a zůstala stejná. Jelikož Höper a kolegové popisují po osmotickém 

stresu nejprve snížení hladin enzymů Krebsova cyklu a následné zvyšování jejich 

hladin až nad úroveň před stresem, předpodkládáme, že exprese ATP syntázy souvisí 

s expresí enzymů Krebsova cyklu. Produkt genu yxkO by mohl po osmotickém stresu 

navozovat zvyšování produkce enzymů Krebsova cyklu, jako jsme popsaly u 

ethanolového stresu.    

Ve studii Höper et al. (2006) dále popsali změny exprese proteinu flagelinu, 

jehož hladina se po osmotickém stresu dramaticky snížila. My jsme získaly zcela 

odlišný výsledek. Zaznamenaly jsme tři izoformy flagelinu, které tvoří trojici s různým 

izoelektrickým bodem. Jedna izoforma (2) je ve velkém nadbytku, u další izoformy (1) 

je patrné mírné zvýšení velikosti. To je nejspíše dáno složením živného média a 

různými kultivačními podmínkami, které jsme použily. V minerálním médiu se dá 

předpokládat masivní produkce flagelinu. To potvrzují i další výsledky z naší 

laboratoře, kdy u buněk pěstovaných při těchto podmínkách byla zaznamenána silná 

flagelace a intenzivní pohyb. Hladina prvních dvou izoforem se zdá být stejná před 

osmotickým stresem i po osmotickém stresu u obou kmenů. Buněčná koncentrace třetí 

izoformy je u kmene MP2 po stresu stejná jako před stresem, ale u kmene 1A680 se zdá 

být po osmotickém stresu vyšší. Vznik těchto izoforem flagelinu zatím nebyl 

v literatuře popsán, ale je zřejmé, že produkt genu yxkO nějakým způsobem jejich vznik 

ovlivňuje. Přestože byly proteiny analyzovány hmotnostní spektrometrií, nepodařilo se 

bohužel tyto změny určit. Na základě našich prozatímních výsledků se přikláníme ke 
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dvou možnostem, a to buď ke zkrácení na C konci proteinu, nebo k posttranslační 

modifikaci, zatím ale neurčenou.   

Kromě proteinů, které byly publikovány ve studii Höper et al. (2006), jsme 

nalezly ještě tři proteiny, jejichž exprese se ve srovnání u kmenů 1A680 a MP2 před 

stresem a po stresu měnila. Prvním z nich je chaperonin GroEL, který navozuje správné 

sbalení poškozených proteinů. Jak bylo popsáno v kapitole 2.2.3., patří GroEL mezi 

proteiny I. třídy teplotního šoku a jeho exprese je vyvolána také ethanolovým stresem. 

My jsme pozorovaly mírné zvýšení hladiny GroEL u kmene 1A680 také po 

osmotickém stresu. Vzhledem ke kultivačním podmínkám – minerální médium bez 

kompatibilních solutů, kdy dochází k akumulaci draselných iontů a tím k možné 

denaturaci proteinů – se dá toto zvýšení předpokládat. Jelikož dochází ke zvýšení 

hladiny GroEL u mutanta MP2 i bez šoku, přikláníme se k tomu, že v tomto případě je 

ovlivnění exprese GroEL nepřímé a jeho zvýšenou expresi vyvolává jiný stumul, který 

je produktem genu yxkO ovlivněn.  

Druhým proteinem je enzym I fosfotransferázového systému (PTS), který 

přenáší fosfát z fosfoenolpyruvátu na HPr protein, ze kterého je fosfát přenášen na 

vstupující cukry. U kmene MP2 byla hladina PTS enzymu I vyšší před i po osmotickém 

stresu. Tento výsledek koreluje se zvýšením glykolytických enzymů, které popsali jak 

Höper a kolegové, tak my. Vliv produktu genu yxkO se zdá být opět nepřímý vzhledem 

k ovlivnění nešokovaného mutanta MP2.  

 Třetím proteinem, u kterého se exprese u kmene MP2 lišila, je homolog 

fruktózolysin-6-fosfát-deglykázy u E. coli, který je u B. subtilis kódován genem yurP. 

Tento enzym se vyskytoval u kmene 1A680 ve vyšší hladině než u kmene MP2 a po 

stresu byla jeho exprese na rozdíl od MP2 indukována.   

U E. coli tento enzym katalyzuje konverzi fruktózolysin-6-fosfátu na glukózo-6-

fosfát a lysin. U B. subtilis je tento enzym neznámé funkce, ale bylo zjištěno, že má 

více než 30krát vyšší specifitu k 6-fosfoderivátům fruktózoglycinu a fruktózovalinu než 

k fruktózolysinu, tudíž je zahrnut do metabolismu glykosylovaných aminokyselin 

(Wiame et al., 2004). Vysvětlení jeho role při obecném stresu podporuje též zjištění, že 

regulace exprese genu yurP je na transkripční úrovni ovlivněna globálním regulátorem 

CodY (Belitsky a Sonenshein, 2008).  

U výsledků elektroforézy po ethanolovém stresu jsme nalezly rozdíly v expresi 

u více proteinů než v případě osmotického stresu, což ukazuje, že ethanolový stres je 

pro buňku větší zátěž než osmotický stres. Zatím nebyla publikována studie 
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ethanolového stresu pomocí dvourozměrné elektroforézy, se kterou bychom mohly 

naše výsledky porovnávat. U některých proteinů jsme pozorovaly podobné změny jako 

po osmotickém stresu. Změny v hladinách fosfoglycerátkinázy vykazovaly stejný efekt 

jako po osmotickém stresu, u kmene 1A680 došlo po stresu ke zvýšení, u kmene MP2 

naopak ke snížení buněčné hladiny tohoto enzymu. U chaperoninu GroEL došlo u 

kmene 1A680 ke zvýšení jeho exprese po ethanolovém šoku, jak bylo popsáno v kap. 

2.2.3. Tentokrát však došlo ke zvýšení jeho exprese po ethanolovém šoku i u kmene 

MP2. Syntéza chaperoninu GroEL je tedy více indukována ethanolovým než 

osmotickým stresem. V případě flagelinu zůstávaly po stresu přibližně stejné hladiny 

druhé a třetí izoformy. Nedocházelo tedy ke zvyšování hladiny třetí izoformy jako při 

osmotickém stresu. Hladina první izoformy se po stresu zvýšila u kmene MP2.  

U změn v hladinách homologu fruktózolysin-6-fosfát-deglykázy jsme 

zaznamenaly podobný výsledek jako v případě osmotického stresu, tedy jeho hladina 

byla vyšší u kmene 1A680 než u kmene MP2 a po ethanolovém stresu došlo k jejímu 

zvýšení.  

Změny v expresi ostatních proteinů po ethanolovém stresu nemůžeme 

porovnávat ani s elektroforézou po osmotickém stresu, jelikož jsme tam nepozorovaly 

žádné změny v jejich expresi. Zaznamenaly jsme změny v syntéze tří proteinů 

metabolismu aminokyselin: L-alanindehydrogenázy a aspartátsemialdehyd-

dehydrogenázy a ketol-acid reduktoizomerázy. První z nich katalyzuje přeměnu 

pyruvátu na L-alanin a její hladina je u kmene MP2 po stresu vyšší, zatímco 1A680 

stejná. Druhá z nich je zapojena do metabolismu alaninu, aspartátu a glutamátu a po 

stresu je její hladina u MP2 naopak nižší. Ketol-acid reduktoizomeráza je zapojena do 

biosyntézy valinu, leucinu a isoleucinu. Zaznamenaly jsme dvě její izoformy a buněčná 

hladina obou z nich je u MP2 po stresu nižší, zatímco u 1A680 zůstává nezměněna.  

Bylo zjištěno, že po ethanolovém stresu vzrůstá mimo jiné exprese proteinů 

syntézy buněčné stěny (Eiamphungporn a Helmann, 2008). Aspartátsemialdehyd je 

prekurzorem pro syntézu diaminopimelové kyseliny, která je součástí peptidoglykanu 

(Jers et al., 2010). Zmíněné enzymy metabolismu aminokyselin by mohly souviset 

s přestavbou buněčné stěny a jejich produkce by mohla být nějakým způsobem po 

ethanolovém stresu regulována.      

Dalším proteinem s rozdílnou expresí po ethanolovém šoku je 

malátdehydrogenáza. Našly jsme dvě izoformy tohoto enzymu, které se podstatně liší 

svou molekulární hmotností. Jedna izoforma malátdehydrogenázy (2) byla přítomna v 
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mnohem vyšší hladině. U 1A680 se po stresu její množství nezměnilo, avšak u MP2 po 

stresu chybí. Izoforma 1 o menší molekulární hmotnosti se zdá být degradačním 

produktem malátdehydrogenázy. U nestresovaných kmenů byla přítomna pouze 

v malém množství a u stresovaného MP2 se její množství naopak zvýšilo. Z toho 

usuzujeme, že mutace v genu yxkO po ethanolovém stresu způsobuje zastavení syntézy 

enzymů citrátového cyklu. 

Posledním zaznamenaným proteinem je hypotetický peroxiredoxin, jehož 

hladina je v buňkách bez stresu nízká, nízká je i u 1A680 po stresu, ale u MP2 po stresu 

je jeho exprese výrazně zvýšená. Tento protein kóduje gen ykuU. 

Obecně lze říct, že mutace v genu yxkO způsobuje po osmotickém a 

ethanolovém stresu změnu produkce proteinů energetického metabolismu, enzymů 

syntézy buněčné stěny, chaperoninu GroEL a flagelinu. Proteiny energetického 

metabolismu jsou při obou typech stresu ovlivněny stejně, produkce flagelinu je po 

ethanolovém stresu ovlivňována méně výrazně, naopak GroEL je po ethanolovém 

stresu exprimován ve větší míře. Glumaminsyntetáza a β podjednotka FoF1 ATPázy 

není po ethanolovém stresu produkována vůbec. U osmotického stresu jsme naopak 

nezaznamely expresi enzymů syntézy buněčné stěny. Z rozdílů v úrovni expresi u 

mutanta a výchozího kmene lze usuzovat, že některé proteiny jsou ovlivňovány přímo 

(fosfoglycerátkináza) a některé nepřímo (GroEL).  

Výčet všech těchto zaznamenaných změn potvrzuje náš předpoklad o tom, že 

produkt genu yxkO má pleiotropní charakter. Některé vysvětlují i pozorované změny ve 

fenotypu: enzymy glykolýzy, Krebsova cyklu a ATPáza, které byly popsány již dříve 

při osmotické adaptaci (Höper et al., 2006). Námi nalezené tři izoformy flagelinu 

vysvětlují fakt, že byla pozorována ztráta motility po osmotickém stresu u divokého 

kmene. 

Sledovaný fenotyp ztráty tetracyklinové rezistence vysvětluje osmolabilitu 

mutanta při nízkých koncentracích draslíku. Ten se nám při analýzách proteinových 

profilů v  rozmezí pH 4 - 7 nepodařilo nalézt proto, že protein kodující TetA(L) kanál 

má izolektrický bod pH větší než 8. 

Posledním fenotypem buněk B. subtilis mutantních v genu yxkO je jejich 

neschopnost sporulace. Rovněž se zdají být delší, tvoří filamenta, tudíž mají patrně 

poruchu v tvorbě příčných sept. Tento fenotyp se nám nepodařilo prokázat nalezením 

proteinů přímo se podílejících na některých z těchto procesů. Indikovat by to mohly 
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enzymy výstavby buněčné stěny, enzymy energetického metabolismu a YurP 

s předpokládaným spojením s represorem CodY. 

Z našich výsledků je zřejmé, že gen yxkO kóduje element s regulačním 

pleiotropním působením, který způsobuje pozorované změny ve fenotypu.  
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6. Souhrn 
 

Cílem této diplomové práce bylo změřit úroveň transkripce genu yxkO po 

vnějším stresu, porovnat fenotypy mutanta v genu yxkO a výchozího kmene a srovnat 

jejich proteinové profily po vnějším stresu. Během mé práce jsme dosáhly následujících 

výsledků: 

 

1. Připravily jsme rekombinantní osmosenzitivní kmen B. subtilis MP2 

s umlčeným genem yxkO a s fúzí promotoru yxkO s reportérovým genem lacZ. 

2. Rekombinantní kmen MP2 vykazuje zpomalený růst oproti výchozímu kmeni 

při pěstování na komplexním médiu. 

3. Mutaci v genu yxkO nelze jednoduše komplementovat expresí duplikované 

nemutované alely.  

4. Rekombinantní kmen MP2 je oproti výchozímu kmeni citlivější k tetracyklinu. 

5. Měřením hladiny β-galaktozidázy jsme nezaznamenaly žádnou aktivitu 

promotoru yxkO po vnějším stresu.   

6. Porovnáním proteinových profilů dvourozměrnou elektroforézou kmene MP2 a 

standardního kmene 1A680 jsme zjistily vliv produktu genu yxkO na expresi 

buněčných proteinů, především na enzymy energetického metabolismu a 

stavební protein bičíků flagelin.  

7.  Zjistily jsme defekt ve sporulaci mutanta v genu yxkO MP2 a poruchu tvorby 

příčných sept během buněčného cyklu. 
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