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Abstract 

The main aims of diploma thesis were: 

1) The sequence analysis of the Czech isolate of Potato virus M (PVM) VIRUBRA 

4/009 and phylogenetic analysis of PVM coat proteins sequences

2) The bacterial expression of recombinant triple gene block protein 1 (TGB1)      

of PVM derived from the Czech isolate VIRUBRA 4/007

3) The construction of expression cassette of Potato leafroll virus (PLRV) coat 

protein and its transformation into A. tumefaciens for transgenic PLRV resistant plant 

formation

In theoretical part of the thesis the taxonomic classification, morphology, genomic 

structure and virus transmission are discussed. 

Furthermore, the main rules concerning the bacterial expression of recombinant 

proteins and construction of transgenic plants using A. tumefaciens are described. 

Methodical part is devoted to description of generally used molecular biological 

and immunochemical methods. 

The following results were obtained in the thesis: The complete nucleotide 

sequences of open reading frames coding for three movement proteins (Triple gene block   

-TGB), coat protein and NA-binding protein of PVM isolate VIRUBRA 4/009; 

phylogenetic analysis was performed; the TGB1 protein was expressed in bacterial cells 

and will be used for polyclonal antibodies raising. Finally, the expression cassette 

containing the PLRV coat protein was designed and transformed A. tumefaciens              

for transgenic potato production was prepared.

,,(In Czech)”
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Seznam použitých zkratek

ATP Adenosintrifosfát 

A. tumefaciens                      Agrobacterium tumefaciens

BCIP/NBT 5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát/nitrotetrazoliová modř 

bp Pár bazí 

BSA Hovězí (bovinní) sérový albumin 

CP Kapsidový protein 

Da Dalton

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

dNTP Deoxyribonukleosidtrifosfát 

dsRNA Dvojvláknová molekula ribonukleové kyseliny

DTT Dithiothreitol 

E. coli Escherichia coli

EDTA Ethylendiamintetraoctová kyselina

ELISA Enzymová imunosorpční analýza

EtBr Ethidium bromid

IC Immuno-capture

IgG Imunoglobulin G

IPTG Isopropylthio-β-D-galaktosid

kb Kilobáze 

kDa KiloDalton

LB medium Luria-Bertani medium 

M-MLV Moloney-Murine Leukemia Virus

ORF Otevřený čtecí rámec 

PCR Polymerázová řetězová reakce

PEG Polyethylenglykol

PBS Phosphate buffered saline 

PLRV Virus svinutky bramboru 

PVM M virus brambou

RFLP Polymorfismus délky restrikčních fragmentů



3

RISC RNA-induced silencing complex 

RNA Ribonukleová kyselina 

RNasa Ribonukleasa 

RT Reverzní transkripce 

SAP Shrimp Alkaline Phosphatase

SDS Dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s SDS

SOC medium Super Optimal broth with Catabolite represssion medium

siRNA Malé interferující RNA

ssRNA          Jednovláknová RNA

Taq polymerasa          Polymerasa z Thermus aquaticus

TBE pufr          Tris/borát/EDTA pufr 

T-DNA          Transferová DNA

TEMED N, N, N‘, N‘-tetramethylethan-1,2-diamin 

TGB          Triple gene block

Tris          Tris(hydroxymethyl)aminomethan

U          Enzymová jednotka

ÚEB AV ČR, v. v. i. Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, 

veřejná výzkumná instituce 

UV oblast          Oblast ultrafialového záření

X-Gal          5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galaktopyranosid
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1 Teoretický úvod

1.1 M virus bramboru 

M virus bramboru (PVM, z ang. Potato virus M) je celosvětově rozšířený virus 

infikující mnoho kultivarů brambor. Symptomy, které tento virus na bramborách 

způsobuje, závisí na virovém izolátu a kultivaru bramboru. Projevují se jako velmi mírné 

(svinování listů, mírná kadeřavost u kultivaru bramboru King Edward) až těžké (redukce 

růstu, nekróza hlíz u kultivaru bramboru Arran Victory). U většiny kultivarů bramboru 

jsou však symptomy klasifikované jako velmi mírné až žádné[1]. Přesto je celosvětová 

ztráta výtěžku hlíz bramboru způsobená tímto virem odhadována na 15-45 %[2]. 

1.1.1  Fyzikálně-chemické vlastnosti PVM

Virové částice PVM jsou tyčinkovitého tvaru, průměrně dlouhé 651 nm o průměru 

13,4 nm (viz. Obr. 1). Přibližný obsah RNA ve virionu činí 6 %. K tepelné inaktivaci viru 

dochází při jeho expozici teplotám v rozmezí 65°C-70°C po dobu 10 minut. K inaktivaci 

viru v extraktu z bramboru a rajčete dochází při laboratorní teplotě (20-25°C) přibližně    

za 2 až 4 dny[3,4].  

Obr. 1: Snímek PVM z elektronového mikroskopu[3]
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1.1.2  Taxonomie a molekulární biologie PVM

PVM patří podle Baltimorova systému do IV. skupiny, a jedná se tedy o (+) ssRNA

virus. Je zařazen do čeledi Betaflexiviridae, rodu Carlavirus. Viry čeledi Betaflexiviridae

jsou viry neobalené[5]. 

  Kapsida PVM má helikální symetrii a je tvořena mnoha kopiemi kapsidového 

proteinu o molekulové hmotnosti přibližně 35 000 Da. Virová monopartitní RNA,              

o velikosti přibližně 8,5 kb, obsahuje šest čtecích rámců. Na 5‘-konci obsahuje virová RNA 

čepičku a 3‘-konec je polyadenylován (viz. Obr. 2)[6]. 

VIRION

GENOME

Obr. 2: Schématické zobrazení virionu a genomu PVM[5]

Čepička na 5‘-konci není vyobrazena

Virus se replikuje v cytoplazmě a virová RNA kóduje šest virových proteinů. První 

čtecí rámec kóduje virovou RNA-dependentní RNA polymerasu, která se podílí               

na replikaci virové RNA a zřejmě i na tvorbě čepičky. Tento protein je translatován přímo 

z virové RNA[5,6].  

Následující tři čtecí rámce se překrývají a kódují virové pohybové proteiny, tzv. triple gene 

block (TGB). Protein TGB1 má RNA helikasovou, RNA vazebnou a NTPasovou aktivitu,

a společně s proteiny TGB2 a TGB3 se podílí na strukturních změnách plazmodezmat, 
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jejichž výsledkem je schopnost propouštět větší molekuly (tedy viriony, nebo jejich 

části)[7]. Tyto tři proteiny jsou translatovány zřejmě z jedné subgenomové RNA. Poslední 

dva čtecí rámce kódují kapsidový protein a protein neznámé funkce označovaný jako 

„NA-binding protein“. Tyto dva proteiny jsou zřejmě translatovány z monocistronních 

subgenomových RNA[5,8]. 

1.1.3  Přenos PVM a jeho hostitelé 

V přírodě je PVM přenášen mšicí, nejčastěji druhem Myzus persicae. Dále také 

druhy Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiae a Aphis nasturtii. Virus je svými vektory 

přenášen nepersistentním způsobem (virus setrvává ve vektoru krátkou dobu, řádově 

hodiny až dny a je často navázán na stylety). Virus je dále přenosný mechanickou 

inokulací a roubováním. Virus se nepřenáší semeny ani pylem[9].

Ekonomicky významným hostitelem je pouze Solanum tuberosum (brambor). 

Laboratorně bylo prokázáno, že virus dokáže způsobit infekci i u dalších rostlin, jako 

například Phaseolus vulgaris (Fazole zahradní), Datura metel (Durman metelový), 

Gomphrena globosa (Pestrovka kulovitá) a Lycopersicon esculentum (Rajče jedlé), jehož 

infekce je asymptomatická[10]. Rajče je často využíváno jako laboratorní rezervoár PVM, 

protože je imunní vůči S viru bramboru, který je sérologicky podobný PVM. 

1.1.4  Detekce a stanovení PVM

V praxi je detekce PVM v rostlinném materiálu nejčastěji prováděna sérologicky   

a to prostřednictvím metody ELISA (z ang. Enzyme-linked immunosorbent assay). Další 

metoda pro detekci PVM je RT-PCR (z ang. Reverse transcription polymerase chain 

reaction) s možností následné restrikce (RFLP; z ang. restriction fragment lenght 

polymorphism)[11]. 

Pro detekci PVM jsou také vhodné metody založené na schopnosti některých 

rostlin, například Phaseolus vulgaris (Fazole zahradní), působit jako indikátory PVM. 

Metody jsou založeny na aplikaci extraktu z bramboru na listy příslušné rostliny za přesně 

definovaných podmínek. V přítomnosti PVM v extraktu se na listech a/nebo rostlině objeví 

charakteristické symptomy jako například lokální léze[12].          
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1.2 Bakteriální exprese rekombinantních proteinů 

Při detekci rostlinných virů hrají významnou úlohu imunologické metody 

(například ELISA, imunoelektronová mikroskopie), respektive jejich kombinace 

s metodami reverzní transkripce (RT) a polymerázové řetězové reakce (immuno-capture 

PCR - IC PCR nebo IC RT-PCR, viz. Kap. 3.3.1, str. 29). Pro provádění těchto metod       

je nutné mít k dispozici monoklonální nebo polyklonální protilátky proti virovým 

proteinům (antigenům). 

Virové antigeny lze připravit rekombinantně. Při rekombinantní produkci proteinů 

se mohou obecně použít systémy bakteriální (viz. níže) nebo eukaryotické (kvasinkové, 

hmyzí buňky, savčí buňky). Mezi výhody bakteriálních systémů patří krátká doba 

reprodukce bakterií, cenová dostupnost, jednodušší manipulace a velká produkce proteinu 

oproti eukaryotickým systémům. Nevýhodou však je nepřítomnost intracelulárních organel 

(především endoplazmatického retikula a Golgiho komplexu), které zprostředkovávají 

post-translační modifikace proteinů (např. fosforylace, N- a O-glykosylace, acylace)          

a zajišťují sekreci proteinů do media. Díky tomu může v bakteriálních systémech docházet 

k degradaci rekombinantních proteinů nebo tvorbě inkluzních tělísek. I přes tyto nevýhody 

je však často při produkci rekombinantních proteinů bakteriální systém první volbou.      

Pro bakteriální expresi rekombinantních proteinů se téměř výhradně používá   

gram-negativní bakterie Escherichia coli (E. coli). Je to především z historických důvodů, 

neboť tato bakterie byla od 50. let 20. století hojně studována a byla jedním z prvních 

organismů, jehož genom byl zcela sekvenován. E. coli je velmi dobře geneticky 

charakterizována, slouží jako modelový organismus a v současné době existuje velké 

množství kmenů a klonovacích vektorů vhodných pro tuto bakterii, které jsou různě 

geneticky modifikovány pro optimální expresi proteinů.

Jednou z genetických modifikací pro optimální expresi proteinů je vložení genů

kódující molekuly tRNA, rozpoznávající kodony, které E. coli nevyužívá, nebo je využívá 

velmi zřídka (tzv. nerovnoměrné využívání kodonů, z ang. codon usage bias),                   

do bakteriálního genomu nebo plazmidu[13]. 

Další možností jak podpořit expresi rekombinantních proteinů, respektive jejich 

skládání je umožnit tvorbu disulfidických můstků v cytosolu, což stabilizuje terciární 

(případně kvarterní) struktury proteinů. To je velmi často realizováno mutací genů trxA, 
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trxB, trxC, grxA, grxB a grxC. Tyto geny kódují proteiny (thioredoxiny a glutaredoxiny), 

které redukují přítomné disulfidické můstky v cytoplazmě na thiolové skupiny[13]. 

Existují také různé typy promotorů, které jsou kontrolovány represory a expresi 

proteinu lze zahájit až po přidání induktoru, který represor odstraní. Tento systém je velmi 

vhodný v případech, kdy je produkovaný protein pro buňku toxický nebo inhibuje její růst. 

Mezi nejznámější a nejvyužívanější represor paří LacI, který se váže na operátor odvozený 

z Lac operonu E. coli a jako induktor se v tomto případě využívá                    

isopropylthio-β-D-galaktosid (IPTG)[13]. 
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1.3 Virus svinutky bramboru

Virus svinutky bramboru (PLRV, z ang. Potato leafroll virus) způsobuje těžkou 

virovou chorobu bramboru, která se projevuje inhibicí růstu rostliny, svinováním                

a chlorózou listů. Představuje virový patogen s velkým ekonomickým dopadem. 

V důsledku infekce dochází ke snížení výnosů hlíz bramboru až o 90% [2].

1.3.1 Taxonomie a molekulární biologie PLRV

Podle Baltimorova systému je PLRV zařazen do IV. skupiny a jeho genom je tedy 

tvořen (+) ssRNA. PLRV patří do čeledi Luteoviridae, řádu Polerovirus[14]. 

Viriony jsou ikosahedrální částice o průměru kolem 25 nm[15]. Virová kapsida       

je z velké části tvořena kapsidovým proteinem o molekulové hmotnosti 23 000 Da (celkem 

180 kopií na virion) a v malé míře také RT proteinem (z ang. readthrough) o molekulové 

hmotnosti 80 000 Da. RT protein vzniká v důsledku suprese terminačního kodonu 

ve čtecím rámci kapsidového proteinu (RT protein tedy obsahuje 23 kDa kapsidový protein 

a 57 kDa RT doménu)[16,17]. Virová monopartitní jednovláknová RNA má na 5‘-konci 

kovalentně navázaný protein VPg a její velikost činí přibližně 6 kb[18]. Genom obsahuje

devět čtecích rámců, které jsou uspořádány ve dvou klastrech a jsou od sebe odděleny 

intergenní sekvencí (viz. Obr. 3, str. 13). 

Protein P0 (produkt čtecího rámce 0) zřejmě slouží jako supresor RNA 

silencingu[19], protein P1 (produkt čtecího rámce 1) má proteasovou doménu                       

a samoštěpením se z tohoto proteinu zřejmě vyštěpuje protein VPg[20,21]. Protein P2 vzniká 

ribosomálním posunem na 3‘-konci čtecího rámce 1 (-1 frameshift) a funguje jako      

RNA-dependentní RNA polymerasa[22]. Proteiny P3, P4 a P5 (produkty čtecích rámců      

3, 4 a 5) slouží jako kapsidový protein, pohybový protein a RT protein (viz. výše)[16,17,23]. 

Protein Rap1 (z ang. replication-associated protein 1), který je produktem čtecího rámce 8, 

je nepostradatelný pro virovou replikaci[24]. Funkce proteinů P6 a P7 (produkty čtecích 

rámců 6 a 7) jsou prozatím neznámé.  
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Geny, které jsou součástí klastru 5’-konce jsou translatovány přímo z virové RNA 

a geny, které jsou součástí klastru 3‘-konce jsou translatovány prostřednictvím virové 

subgenomové RNA[25]. 

  

Obr. 3: Schématické znázornění genomu PLRV

ORF = čtecí rámec (z ang. open reading frame); pro = proteasa; pol = polymerasa;         

kap = kapsidový protein; pp = pohybový protein; rtd = RT doména. ORF0 kóduje protein 

P0 (zřejmě supresor RNA silencingu), ORF8 kóduje protein Rap1 (podílí se na replikaci). 

Funkce proteinů P6 a P7 není přesně známa. Šipka označuje intergenní sekvenci, která 

odděluje dva genové klastry. 

1.3.2  Přenos PLRV a jeho hostitelé

PLRV je přenosný mšicemi a roubováním. V přírodě je hlavní vektor mšice Myzus 

persicae[26]. Kromě bramboru (Solanum tuberosum) je hostitelskou rostlinou například 

durman (Datura stramonium) a mochyně (Physalis floridana)[27]. Za ekonomicky 

významného hostitele je však považován brambor.   
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1.4 Transgenní rostliny rezistentní k virům

Rostlinné viry představují velmi významné rostlinné patogeny. Mnohé z nich 

způsobují významné ztráty při pěstování plodin, jakými jsou například brambor (virus 

svinutky bramboru, X virus bramboru), kasava (virus mozaiky kasavy), rajče (virus žluté 

kadeřavosti) a rýže (virus žluté strakatosti). Obrana proti těmto virovým patogenům          

je především založena na používání insekticidů (eliminace virových vektorů) a na vývoji 

rostlinných genotypů, které jsou rezistentní nebo tolerantní k virové infekci. Tyto genotypy 

mohou vznikat křížením nebo transgenozí. Genetické křížení trvá velmi dlouho (10-15 let) 

a mohou se křížit pouze rostliny, které si jsou geneticky velmi blízké (nejčastěji odrůdy 

jedné rostliny). V případě transgenoze je proces rychlejší a odpadá problém genetické 

příbuznosti.

1.4.1  Strategie navození rezistence k rostlinným virům 

Genetické křížení je založeno na přenosu dominantních R-genů (R-geny jsou geny, 

jejichž produkty, tzv. R-proteiny způsobují rezistenci k virům nebo jiným patogenům[28]) 

z jedné odrůdy na druhou. Transgenoze (vnesení genu, tzv. transgenu do rostlinného 

genomu molekulárně-biologickými metodami) je založena na mnohem rozmanitějších 

principech. Jedním z nich, je stejně jako u křížení, vnesení R-genů z jedné rostliny do jiné, 

ale v současné době jsou hojně využívány zcela jiné mechanismy. Jde především               

o rezistenci založenou na RNA a rezistenci založenou na genech kódující proteiny. 

1.4.1.1  Rezistence založená na RNA

Tento mechanismus je založen na RNA interferenci. Do genomu rostliny se vloží 

gen, jehož transkripcí vzniká transkript, který vytváří strukturu vlásenky. dsRNA, která je 

součástí této struktury je rozeznána enzymem Dicer. Sekvence transkriptu vloženého genu 

je virového původu a proti tomuto viru (proti stejné sekvenci) je následně navozena 

rezistence. Dicer je RNasa III, která štěpí vzniklou vlásenku za tvorby krátké dsRNA    
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(19-25 nt), zvané siRNA (z ang. short interfering RNA). siRNA váže komplex RISC        

(z ang. RNA-induced silencing complex) a zprostředkovává komplementární navázání 

jednoho vlákna siRNA na buněčné RNA, které mají stejnou sekvenci jako siRNA. 

Následně dochází ke štěpení RNA proteiny rodiny Argonaut, které jsou součástí komplexu 

RISC[29]. 

Rezistence založená na RNA má v praxi několik problémů. Prvním z nich             

je, že je velmi sekvenčně specifická (při vyšším než 10% rozdílu v sekvenci nedochází         

ke štěpení) a tak tento mechanismus nezajišťuje širší spektrum rezistence[30]. Mnohem 

vážnější problém však je, že tento mechanismus zřejmě přestává fungovat při nízkých 

teplotách (≤ 15°C), což je v polních podmínkách častý případ[31]. 

1.4.1.2  Rezistence založená na genech kódující proteiny

Rezistence je založená na vnesení genu, který kóduje virový protein (např. 

kapsidový protein, virová polymerasa, pohybový protein, proteasa)[32,33,34,35]. Mechanismy 

rezistence nejsou přesně známy. Specifita rezistence závisí na druhu transgenu a viru, proti 

kterému má být rezistence navozena a může být úzká (pouze vůči viru od kterého              

je transgen odvozen) nebo široká (proti různým izolátům a kmenům).   

Nejčastěji využívané geny pro transgenozi jsou geny kódující kapsidové proteiny virů        

a v současné době jsou všechny komerčně dostupné transgenní plodiny (USA a Čína) 

založeny na rezistenci zprostředkované geny kódující kapsidové proteiny virů. Například

rajče a paprika rezistentní k viru mozaiky okurky v Číně, nebo tykev rezistentní k viru 

mozaiky vodního melounu, okurky a viru žluté mozaiky cukety v USA.     

1.4.2  Transgenoze prostřednictvím Agrobacterium tumefaciens

Agrobacterium tumefaciens je gram-negativní parazitická bakterie, která v přírodě 

napadá dvouděložné rostliny. Při infekci rostliny touto bakterií dochází ke vzniku nádorů 

v pletivech. Vznik nádorů je způsoben integrací části bakteriální DNA (tzv. transferová 
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DNA neboli T-DNA) do genomu rostliny. Integrovaná bakteriální DNA obsahuje geny   

pro rostlinné růstové faktory a enzymy, které zajišťují bakterii zdroj uhlíku a dusíku[36]. 

Agrobacterium tumefaciens obsahuje plazmid, který je označován jako Ti plazmid 

(tumory indukující plazmid) a jeho velikost se v závislosti na bakteriálním kmenu 

pohybuje v rozmezí 200 – 800 kb. Součástí tohoto plazmidu je T-DNA, která je přenášena 

do rostlinné buňky a integrována do genomu. Velikost T-DNA se pohybuje v rozmezí     

10 – 30 kb. Pro přenos T-DNA jsou důležité chromosomální bakteriální geny                     

a Ti plazmidové virulentní geny, tzv. vir geny. Chromosomální bakteriální geny, které hrají 

roli v přenosu T-DNA nejsou zatím přesně charakterizovány, ale jejich produkty zřejmě 

hrají roli v připojení bakterie na rostlinnou buňku a v transportu sacharidů (hrají roli

v koindukci vir genů). Vir geny, respektive jejich proteinové produkty (Vir proteiny) jsou 

z hlediska jejich funkce daleko lépe charakterizovány[36].  

Vir geny jsou indukovány při poranění rostlinné buňky, kdy dochází k uvolňování 

sloučenin fenolové povahy. Tyto sloučeniny jsou detekovány bakteriálním povrchovým 

receptorem VirA, který se autofosforyluje a následně fosforyluje cytoplazmatický protein 

VirG, který se podílí na transkripční aktivaci vir genů (celkem osm operonů: vir A, B, C, 

D, E, F, G, H)[36].

T-DNA je v Ti plazmidu ohraničena z obou stran 25 nukleotidovými sekvencemi, 

tzv. hraničními sekvencemi. Hraniční sekvence jsou rozpoznány proteiny VirC1 a VirC2. 

Na tyto oblasti se následně váží proteiny VirD1 a VirD2. Protein VirD1 rozplétá DNA,

VirD2 štěpí hraniční sekvence a kovalentně se váže na 5‘-konec (viz. Obr. 4, str. 17). 

Následně dochází k separaci vlákna (tzv. T-vlákno) a opravy jednovláknové mezery 

prostřednictvím DNA polymerasy a DNA ligasy. Na T-vlákno s navázaným proteinem 

VirD2  se dále váží proteiny VirE2 a vytváří se tak T-komplex[36].  
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Obr. 4: Schématické znázornění Ti plazmidu a T-vlákna 

a) Ti plazmid: zobrazení oblasti kódující Vir proteiny (vir region) a hraničních sekvencí

(levá = LB – left border, pravá = RB – right border), b) Schématické zobrazení štěpení 

hraničních oblastí proteinem VirD2 (v komplexu s proteinem VirD1), c) T-vlákno          

(T-strand) s kovalentně navázaným proteinem VirD2 na 5‘-konci 

Převzato z [37] a upraveno 

T-DNA je z bakteriální buňky do rostlinné přenášena prostřednictvím T-pilusu, 

který bakterie vytváří. Na tvorbě T-pilusu a transportu T-DNA se podílí protein VirD4       

a operon VirB (kóduje jedenáct VirB proteinů)[36].  

T-komplex v rostlinné cytoplazmě je transportován do jádra, kde dochází k jeho 

náhodné integraci do rostlinného genomu. Mechanismus integrace není přesně znám.

1.4.3  Využití A. tumefaciens při tvorbě transgenních rostlin

Při transgenozi je do T-DNA vložen požadovaný transgen. Nepracuje se však        

se samotným Ti plazmidem, ale s menšími vektory. Používají se dva základní přístupy, 
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které jsou založeny na použití intermediátního vektoru (kointegrační vektorový systém)

nebo na použití binárního vektoru (binární vektorový systém).   

Intermediátní vektor je plazmid bakterie E. coli, do něhož je vložena T-DNA 

obsahující restrikční místa a další požadované elementy jako jsou promotor, terminátor      

a selekční marker (např. rezistence k antibiotiku). Tento vektor se dokáže replikovat pouze 

v E. coli. Restrikčním štěpením se do T-DNA vloží požadovaný gen. Takto připravený 

vektor se transformuje do A. tumefaciens obsahující Ti plazmid, a následně se T-DNA 

vloží do Ti plazmidu homologní rekombinací. Vznikne tak velký kointegrační plazmid[38]. 

Binární vektorový systém je založen na dvou separátních plazmidech, kde jeden 

obsahuje vir geny (tzv. pomocný Ti plazmid) a druhý T-DNA (tzv. mini-Ti plazmid). 

Požadovaný gen je restrikčně vložen do T-DNA mini-Ti plazmidu, který je replikován       

v bakterii E. coli i A. tumefaciens. Pomocný Ti plazmid je odvozen od Ti plazmidu,         

ale postrádá T-DNA. Tento plazmid se nachází v A. tumefaciens. Po vložení (například 

transformací) mini-Ti plazmidu do A. tumefaciens jsou v této bakterii přítomny dva 

plazmidy, kde jeden obsahuje vir geny a druhý T-DNA s vloženým genem. Při indukci vir

genů dojde k přenosu T-DNA[38].

Více využívaný je binární vektorový systém, protože odpadá proces rekombinace. 

Kointegrační vektorový systém se používal především dříve, kdy nebylo zřejmé,              

že pro přenos T-DNA nemusí být vir geny a T-DNA na stejném plazmidu.   

Oproti jiným metodám (například elektroporací) je transformace prostřednictvím 

A. tumefaciens výhodná v tom, že do rostlinného genomu je integrován nižší počet kopií      

T-DNA. Přesto je však možnost integrace do tandemových úseků. V takovýchto případech 

často dochází k umlčení transgenu prostřednictvím RNA interference. RNA interference 

také často nastává v případech, kdy jsou společně s T-DNA do rostlinného genomu 

vloženy i okolní sekvence kointegračního plazmidu nebo pomocného Ti plazmidu, 

k čemuž dochází přibližně v 30%-40% případů[39,40]. 

Transformace prostřednictvím A. tumefaciens je z důvodu relativně nízké tvorby 

tandemových repetic T-DNA v rostlinném genomu nejčastější metoda pro tvorbu 

transgenních rostlin.   
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2 Cíl práce

Cílem předkládané diplomové práce bylo studium základních molekulárních 

vlastností vybraných virů infikujících brambor a jejich biotechnologické využití.

1) Získat sekvenci izolátu VIRUBRA 4/009 M viru bramboru (PVM)

2) Porovnat nukleotidové a aminokyselinové složení izolátů PVM

3) Provést fylogenetickou analýzu kapsidových proteinů izolátů PVM

4) Exprimovat pohybový protein TGB1 PVM v bakteriálním expresním systému       

za účelem přípravy rekombinantního antigenu

5) Připravit konstrukt pro expresi kapsidového proteinu viru svinutky bramboru 

(PLRV) a vložit jej do A. tumefaciens pro následnou agroinfiltraci bramboru         

za účelem tvorby transgenní rostliny rezistentní k PLRV 
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3 Přístroje, materiál a metody

3.1 Laboratorní přístroje

Aparatura pro přenos proteinů na membránu Omni-Bio, Brno 

Aparatura pro SDS PAGE Owl P8DS Thermo Fisher Scientific, USA

Centrifuga Biofuge Pico Heraeus, Německo 

Centrifuga Multifuge 3SR Heraeus, Německo

Dokumentační systém Gel Doc EQ BIO-RAD, USA

Elektroforetická vana Wide Mini-Sub Cell GT BIO-RAD, USA

Laminární box HERAsafe KS 12 Heraeus, Německo

Inkubátor Heraeus Function Line Heraeus, Německo

Autokláv PS 20A Chirana, ČR

Magnetická míchačka MM2A Laboratorní přístroje Praha, ČR

Mrazící box (-80°C) Hera freeze Heraeus, Německo 

NanoDrop 1000 Spectrophotometer Thermo Fisher Scientific, USA

PCR termocykler C1000 Thermal Cycler BIO-RAD, USA 

pH metr HI 1131 Hanna Instruments, USA

Spektrofotometr HEλIOS γ Thermo Fisher Scientific, USA

Termální blok TB1 ThermoBlock Biometra, Německo

Ultracentrifuga Beckman L7-55 Beckman Coulter, USA

Univerzální třepaný inkubátor NB-205 N-BIOTEK, Korea

Váhy Kern EW220-3NM Kern, Německo

Výrobník ledu Brema Ice Makers, Itálie

Zdroj napětí pro elektroforézu Power Pac 300 BIO-RAD, USA
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3.2 Materiál

3.2.1 Rostlinný a virový materiál

Solanum tuberosum (Brambor obecný) – rostlina infikovaná PVM, českým izolátem 

VIRUBRA 4-009 

- Ing. Petr Dědič, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, ČR

Solanum lycopersicum (Rajče jedlé) – rostlina infikovaná PVM, českým izolátem 

VIRUBRA 4-009 

- Ing. Petr Dědič, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, ČR

Solanum tuberosum – zdravá rostlina                     Laboratoř virologie ÚEB AV ČR, v. v. i.

Solanum lycopersicum – zdravá rostlina           Laboratoř virologie ÚEB AV ČR, v. v. i.

3.2.2 Chemikálie

Agarosa Promega, USA

Akrylamid/bis (40%) BIO-RAD, USA

ATP Invitrogen, USA

Azid sodný Sigma, USA

Bakto-agar BD, USA

BCIP/NBT Sigma-Aldrich, USA

Bromfenolová modř Fluka, Švýcarsko

Diethanolamin Fluka, Švýcarsko

Dihydrogenfosforečnan draselný Lachema, ČR

Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného Lach-Ner, ČR

EDTA Lachema, ČR

EtBr Sigma, USA

Glycin Serva, Německo

Hydrogenuhličitan sodný Lach-Ner, ČR

Chloramfenikol Serva, Německo

Chlorid draselný Lachema, ČR

Chlorid sodný Lachema, ČR
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IPTG Bioproducts, USA

Isopropanol Lach-Ner, ČR

Kanamycin Serva, Německo

Karbenicilin Duchefa,Holandsko

Kvasničný extrakt Amresco, USA

Kyselina boritá Lachema, ČR

Marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder Fermentas, USA

Marker Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder Fermentas, USA

Merkaptoethanol Fluka, Švýcarsko

Ovalbumin Fluka, Švýcarsko

PEG 6000 Fluka, Švýcarsko

Pepton Amresco, USA

Persíran amonný Sigma, USA

p-nitrofenylfosfát Sigma, USA

Polyvinylpyrolidon Sigma-Aldrich, USA

Ponceau S Sigma, USA 

Sacharosa Lach-Ner, ČR

SDS Sigma, USA

SOC medium Novagen, Německo

Sulfosalicylová kyselina Serva, Německo

TEMED Roth, Německo

Tetracyklin Sigma-Aldrich, USA

Trichloroctová kyselina Sigma, USA

Tris Duchefa, Holandsko

Tween 20 Fluka, Švýcarsko

Uhličitan sodný Lachema, ČR

X-Gal                                                                                               Fermentas, USA

3.2.3 Roztoky, pufry, soupravy a enzymy

ELISA a IC RT-PCR

Potahovací pufr: 14,7 mM Na2CO3, 34,8 mM NaHCO3, 3,1 mM NaN3, pH 9,6
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Promývací pufr: 137 mM NaCl, 7,8 mM Na2HPO4.12 H2O, 1,5 mM KH2PO4,              

2,7 mM KCl, 3,1 mM NaN3, 0,05% (v/v) Tween 20, pH 7,4

Extrakční pufr: 137 mM NaCl, 7,8 mM Na2HPO4.12 H2O, 1,5 mM KH2PO4,                 

2,7 mM KCl, 3,1 mM NaN3, 0,05% (v/v) Tween 20, 2% (w/v) polyvinylpyrrolidon,     

0,2% (w/v) ovalbumin, pH 7,4

Substrátový roztok: 9,7% (v/v) diethanolamin, pH 9,8 

Elektroforéza v agarosovém gelu

TBE pufr: 89 mM Tris-HCl, 89 mM H3BO3, 2,5 mM EDTA, pH 8,0

SDS-PAGE (pro přípravu roztoků byla použita redestilovaná voda)

Vzorkový pufr: 62,7 mM Tris-HCl, 69,3 mM SDS, 0,64 M merkaptoethanol,                 

0,3 M sacharosa, 0,03 M bromfenolová modř   

Pufr 1: 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8

Pufr 2: 0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 

Elektrodový pufr: 25 mM Tris, 188 mM Glycin, 3,5 mM SDS 

12% separační gel (jedno sklo) 5% zaostřovací gel (jedno sklo)

2,6 ml redestilované vody 3,2 ml redestilované vody

1,5 ml Pufr 1 1,3 ml Pufr 2

1,8 ml 40% Akrylamid/Bis 0,5 ml 40% Akrylamid/Bis 

60 μl 10% SDS 50 μl 10% SDS

45 μl 10% persíranu amonného 75 μl 10% persíranu amonného

6 μl TEMED 10 μl TEMED 

Přenos proteinů z polyakrylamidového gelu na nitrocelulosovou membránu

Přenosový pufr: 25 mM Tris, 188 mM glycin, 20% (v/v) methanol 

Roztok Ponceau S: 30% (w/w) trichloroctová kyselina, 30% (w/w) sulfosalicylová 

kyselina, 2% (w/v) Ponceau S 

Promývací pufr: 137 mM NaCl, 7,8 mM Na2HPO4.12 H2O, 1,5 mM KH2PO4,               

2,7 mM KCl, 3,1 mM NaN3, 0,05% (v/v) Tween 20, pH 7,4
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Příprava cytoplazmatické rozpustné a nerozpustné frakce proteinů

Lysozym (70 000 U/mg)             Sigma-Aldrich, USA

RNasa A (70 U/mg) Serva, Německo

DNasa I (50 U/µl)                                             Boehringer Mannheim Corporation, USA

PBS: 137 mM NaCl, 7,8 mM Na2HPO4.12 H2O, 1,5 mM KH2PO4, 2,7 mM KCl,             

3,1 mM NaN3, pH 7,4

Stanovení koncentrace proteinů

DC Protein Assay Kit BIO-RAD, USA 

Reverzní transkripce:

5x M-MLV RT Reaction Buffer Promega, USA

dNTP mix (10 mM) Fermentas, USA

RNasin (40 U/μl) Promega, USA

M-MLV RT RNase H Minus, Point Mutant (200 U/μl) Promega, USA

5x First Strand Buffer Invitrogen, USA

DTT (0,1 M) Invitrogen, USA

SuperScript III Reverse Transcriptase (200 U/μl) Invitrogen, USA

PCR:

5x Green GoTaq Reaction Buffer Promega, USA

5x Colorless GoTaq Reaction Buffer Promega, USA

dNTP mix (10 mM) Fermentas, USA

GoTaq DNA Polymerase (5 U/μl) Promega, USA

5x Phusion HF Buffer Finnzymes, Finsko

Phusion Hot Start DNA Polymerase (2 U/μl) Finnzymes, Finsko

Přečištění PCR směsi a DNA z agarosového gelu:

High Pure PCR Product Purification Kit Roche, Německo 

TA klonování a DNA ligace:

InsTAclone PCR Cloning Kit Fermentas, USA 
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LB medium: 1% (w/v) pepton, 0,5% (w/v) kvasničný extrakt, 171 mM NaCl 

LB agar: 1% (w/v) pepton, 0,5% (w/v) kvasničný extrakt, 1,6% (w/v) bacto-agar,         

171 mM NaCl 

Izolace plazmidů z bakterií:

QIAprep Spin Miniprep Kit Qiagen, Německo

Restrikční štěpení:

10x NEBuffer 2 New England Biolabs, Anglie

10x NEBuffer 3 New England Biolabs, Anglie

BSA (10 mg/ml) New England Biolabs, Anglie

BglII (10 000 U/μl) New England Biolabs, Anglie

XbaI (20 000 U/μl) New England Biolabs, Anglie

NotI (10 000 U/μl) New England Biolabs, Anglie

3.2.4 Protilátky

Králičí polyklonální protilátky třídy IgG připravené proti kapsidovému proteinu PVM

– Prime Diagnostics, Holandsko

Králičí polyklonální protilátky třídy IgG připravené proti kapsidovému proteinu PVM 

značené alkalickou fosfatasou – Prime Diagnostics, Holandsko 

Myší monoklonální protilátka třídy IgG připravená proti His značce (6xHis)

-Amersham Pharmacia Biotech, USA

Myší monoklonální protilátka třídy IgG s navázanou alkalickou fosfatasou připravená 

proti myší monoklonální protilátce třídy IgG proti His značce (6xHis)

- Sigma-Aldrich, USA 
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3.2.5 Primery

Obecné PVM primery:

Přímý 1S 5‘ – TAACAAACATACAATATCTGGA – 3‘

Přímý 2S 5‘ – TCACATACAGAACGCCAATG – 3‘

Přímý 3S 5‘ – CATGATGAGTTGCATTACTGG– 3‘

Přímý 4S 5‘ – ATGCCAGAGCAACTGAAAGA – 3‘

Přímý 5S 5‘ – TTCTTTGATACAGATGCTGAG – 3‘

Přímý 6S 5‘ – CYATGACGTACCTGTGCAAC – 3‘

Přímý 7S 5‘ – GCGGAAGTGTGGTGCATTC – 3‘

Přímý 8S 5‘ – GCACTATGAACCACAGGTAC – 3‘

Přímý 9S 5‘ – GTTTGCCGAATCTGCGTTG – 3‘

Přímý 10S 5‘ – GAATTGCAATTTCATAGGGAG – 3‘

Přímý 11S 5‘ – GCGATTGATTGGTAAAGATGA – 3‘

Přímý 12S 5‘ – TTGCTAAAGCAGCGCAGAG – 3‘

Přímý 13S 5‘ – TCTACAACTGCGTGAGAATC – 3‘

Přímý 14S 5‘ – AAGTGGGTTGCTTGCTGAG – 3‘

Přímý 15S 5‘ – ATCTGAAATAGTGAGTATGGG – 3‘

Přímý 16S 5‘ – GCTGTGCTGAAGAAGGATG – 3‘ 

Zpětný 17A 5‘ – CTGGTCACGTATCTATTCAC – 3‘

Zpětný 18A 5‘ – GCTTGAATAGTAATTCTGGGG – 3‘

Zpětný 19A 5‘ – CTCAAATGGGCCGAACGC – 3‘

Zpětný 20A 5‘ – TCAGCATCTGTATCAAAGAAC – 3‘

Zpětný 21A 5‘ – CATGCACCACYTTGCTCCAT – 3‘

Zpětný 22A 5‘ – GAATGCACCACACTTCCGC – 3‘

Zpětný 23A 5‘ – CGCTTATATCGCTCAGCAC – 3‘

Zpětný 24A 5‘ – CAGCTCTGAGTCTCAAAGC – 3‘

Zpětný 25A 5‘ – CAACGCAGATTCGGCAAAC – 3‘

Zpětný 26A 5‘ – ATACAGCTGCATCTCGTCC – 3‘

Zpětný 27A 5‘ – CGCTCATTAGTCCTCTCTG – 3‘

Zpětný 28A 5‘ – ATTCCTCCTGCATCACCAC – 3‘

Zpětný 29A 5‘ – CTTCGAAGTTCCACAGTGC – 3‘

Zpětný 30A 5‘ – GTGTTAAACAGAAAAGTGCTTG – 3‘
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Zpětný 31A 5‘ – GCTACACTAATTAAAGCACTTC – 3‘

Zpětný 32A 5‘ – CTTCTACTCACTGAGCACAC – 3‘

Zpětný 33A 5‘ – GTACCAACCTCCGTGTGG – 3‘

Zpětný 34A 5‘ – CTTGCACGCGCACTGATTC – 3‘

Zpětný 35A 5‘ – TTTTCAGCTAGCTGCAACCT – 3‘

Zpětný 36A 5‘ – CTCGGCATTGAGAGAGCTG – 3‘

Zpětný 37A 5‘ – CGTCTACGACGTGCGTAC – 3‘

Zpětný 38A            5‘–GGCTAAAAATAGTTAAAAACCAA– 3‘

Primery specifické pro PVM izolát VIRUBRA 4-009: viz. Kap. 4.2.1, str. 57

Virus svinutky bramboru:

Přímý CP-S      5‘ - AAA AAG ATC TGC CAC CAT GAG TAC GGT CGT TAAA – 3‘ 

Zpětný CP-A                    5‘ - AAA ATC TAG ACT ATT TGG GGT TTT GCA AAG – 3‘

Ostatní

M13F 5‘ – GTAAAACGACGGCCAGT – 3‘

M13R 5‘ – CAGGAAACAGCTATGAC – 3‘

T7 Promoter Primer 5‘ – TAATACGACTCACTATAGGG – 3‘

AS S-Tag 18mer Primer 5‘ – GTCCATGTGCTGGCGTTC – 3‘

dT 5‘ – TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT – 3‘ 

3.2.6 Vektory

pTZ57R/T (55 ng/μl) Fermentas, USA

pMON-OCS Monsanto, USA

pGREEN-0029 John Innes Centre, UK

pET-45b(+) Novagen, Německo
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3.2.7 Bakteriální kmeny

Escherichia coli Top10: genotyp F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) φ80lacZΔM15 

ΔlacX74 nupG recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galE15 galK16 rpsL(StrR) endA1 λ-

Invitrogen, USA 

Escherichia coli Rosetta-gami 2(DE3): genotyp Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII 

phoR araD139 ahpC galE galK rpsL (DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10 trxB pRARE2 

(CamR, StrR, TetR)       Novagen, Německo

Agrobacterium tumefaciens GV3101 John Innes Centre, UK 
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3.3  Metody práce s DNA

3.3.1 IC RT-PCR

Metoda IC (z anglického immuno-capture) je založena na specifické vazbě 

protilátka-antigen. Adsorpcí imobilizované králičí polyklonální protilátky třídy IgG         

na stěně mikrozkumavky rozpoznávají kapsidu (antigen) PVM. Výsledkem je izolace 

PVM   a jeho zakoncentrování z rostlinného extraktu.

1) Do mikrozkumavek bylo pipetováno 50 µl roztoku králičích polyklonálních 

protilátek IgG proti kapsidovému proteinu PVM (ředěny potahovacím pufrem 

v poměru 1:1000)

2) Mikrozkumavky byly inkubovány 3 h při teplotě 37°C 

3) Mikrozkumavky byly třikrát promyty 100 µl promývacího pufru

4) Listy infikované rostliny (rajče nebo brambor) byly rozetřeny v extrakčním pufru 

v hmotnostním poměru 1:10 

5) Extrakt byl centrifugován při 2 000 ot/min po dobu 2 min

6) Do připravených mikrozkumavek bylo pipetováno 50 µl supernatantu 

7) Mikrozkumavky byly ponechány přes noc v lednici (+ 4°C)

8) Mikrozkumavky byly třikrát promyty 100 µl promývacího pufru

9) Do každé mikrozkumavky byl pipetován 1 µl příslušného zpětného primeru           

(o koncentraci 20 µM) a 10 µl redestilované vody 

10) Mikrozkumavky byly po dobu 5 min umístěny do termálního bloku vyhřátého      

na teplotu 70°C (vhodné pro M-MLV RT, viz. níže) nebo na teplotu 65°C (vhodné 

pro SuperScript III RT, viz. níže) 

11) Mikrozkumavky byly umístěny na led
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   Následně se provede reverzní transkripce (RT) a polymerázová řetězová reakce PCR 

(z anglického polymerase-chain reaction). Při reverzní transkripci dochází při použití 

vhodných primerů k přepisu jednovláknové virové molekuly RNA na molekulu DNA 

enzymem reverzní transkriptasa. Vzniká tak hybridní molekula RNA:DNA (IC-RT směs).  

U metody RT byly použity dvě reverzní transkriptasy: M-MLV RT, s kterou          

je doporučeno pracovat při 42°C a SuperScript III RT, s kterou je doporučeno pracovat 

v rozmezí 42°C až 55°C. SuperScript III RT byla použita v případech, kdy výsledky     

s M-MLV RT byly negativní. Vyšší teplota (55°C oproti 42°C) participuje na eliminaci 

sekundárních struktur molekul RNA, které mohou způsobovat terminaci reverzní 

transkripce. 

12) Do každé mikrozkumavky bylo pipetováno 14 µl RT směsi M-MLV RT nebo      

8,7 μl RT směsi SuperScript III RT, a mikrozkumavky byly umístěny                    

do termálního bloku vyhřátého na teplotu 42°C (M-MLV RT) nebo na teplotu 55°C 

(SuperScript III RT) a byly zde ponechány 60 min

RT směs M-MLV RT

5 µl 5x M-MLV RT Reaction Buffer

1,25 µl 10 mM dNTP mix

0,25 µl RNasin (40 U/µl)

1 µl M-MLV RT (200 U/µl)

6,5 µl redestilované vody

RT směs SuperScript III RT

4 µl 5x  First Strand Buffer

1 μl DTT (0,1 M)
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1 µl 10 mM dNTP mix

1 µl RNasin (40 U/µl)

1,7 µl SuperScript III Reverse Transcriptase (200 U/µl)

13)Po 60 min byla teplota zvýšena na 70°C a mikrozkumavky byly v termálním bloku 

při této teplotě ponechány 15 min (inaktivace reverzní transkriptasy)

          Za použití vhodného přímého a zpětného primeru lze metodou PCR amplifikovat 

úsek DNA z IC-RT směsi za vzniku dvouvláknových molekul DNA. 

14)Do čistých mikrozkumavkek bylo pipetováno 47 µl PCR směsi (viz. níže)

PCR směs

10 µl 5x Green (nebo Colorless) GoTaq Reaction Buffer

1 µl 10 mM dNTP mix

0,25 µl GoTaq DNA Polymerase (5 U/µl)

35,75 µl redestilované vody

15)Do každé mikrozkumavky byl pipetován 1 µl zpětného primeru a 1 µl přímého 

primeru o koncentracích 20 µM (primery byly vybrány podle úseku, který měl být 

amplifikován)

16)Do každé mikrozkumavky byl pipetován 1 µl směsi IC-RT  

17)Mirkozkumavky byly umístěny do PCR termocykleru a byl nastaven následující 

program: inkubace při 94°C po dobu 2 min (denaturace RNA:DNA), následoval 

cyklus: 94°C po dobu 30s, 56°C (nebo jiná teplota – závisí na typu primerů)         
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po dobu 30s (hybridizace primerů), 72°C po dobu, která závisí na délce 

amplifikovaného fragmentu (přibližně 1 min na 1 kb fragment). Tento cyklus        

se opakoval 35x. Poslední krok byla inkubace při 72°C po dobu 10 min (rezerva 

pro GoTaq polymerasu) 

3.3.2  Elektroforéza v agarosovém gelu

     Tato separační metoda slouží k rozdělení různě dlouhých molekul DNA na základě 

jejich elektroforetické mobility na agarosovém nosiči. Molekuly DNA jsou v neutrálním 

nebo zásaditém prostředí ve formě polyanionů (zbytky kyseliny fosforečné)                        

a se zvyšujícím se počtem nukleotidů tedy úměrně roste i náboj molekul. Tvar

necirkulárních dvojvláknových molekul DNA se dá považovat za lineární a mobilita 

lineárních molekul DNA je za konstantního napětí přímo úměrná velikosti nábojů (počtu 

nukleotidů) molekul DNA. V případě cirkulárních molekul DNA (plazmidy) závisí 

mobilita i na tvaru.

1) 2,0 g nebo 1,6 g agarosy byly za tepla rozpuštěny ve 200 ml TBE pufru (1% nebo 

0,8% agarosový gel) 

2) Do roztoku byly za stálého míchání pipetovány 2 µl EtBr (1 mg/ml)

3) Roztok byl nalit do připravené aparatury a po ztuhnutí byl gel umístěn                   

do  elektroforetické vany s TBE pufrem

4) Do jednotlivých jamek byly pipetovány vzorky a vhodný marker

5) Elektroforéza probíhala při konstantním napětí 100 V (1 V/cm2) po dobu 30 min

6) Gel byl vizualizován v UV oblasti 
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3.3.3 Přečištění PCR směsi

Volné primery, přítomnost solí, nukleotidů a DNA polymerasy mohou negativně 

ovlivňovat následnou práci s amplifikovanou DNA (například její klonování). 

Souprava High Pure PCR Product Purification Kit je založena na následujícím 

principu: v přítomnosti chaotropního činidla (guanidinthiokyanát) se DNA selektivně váže 

na speciální silikátová vlákna. Eluce navázané DNA pak probíhá roztokem o nízké iontové 

síle a zásaditém pH. 

1) K 40 µl PCR směsi bylo přidáno 450 µl vazebného pufru a mikrozkumavka byla 

promíchána

2) Pipetou byla tato směs aplikována na kolonu a ta byla centrifugována 1 min         

při 13 000 ot/min 

3) Obsah sběrné nádoby byl vylit, na kolonu bylo pipetováno 500 µl promývacího 

pufru a kolona byla centrifugována 1 min při 13 000 ot/min 

4) Obsah sběrné nádoby byl vylit, na kolonu bylo pipetováno 200 µl promývacího 

pufru a kolona byla centrifugována 1 min při 13 000 ot/min

5) Kolona byla umístěna do mikrozkumavky 

6) Do kolony bylo pipetováno 50 µl elučního pufru a kolona byla centrifugována        

1 min při 13 000 ot/min 

3.3.4 Přečištění DNA z agarosového gelu

1) Vyříznutý proužek gelu byl vložen do předem zvážené mikrozkumavky (hmotnost 

gelu nesmí mít více jak 100 mg)

2) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 300 µl vazebného pufru

3) Obsah mikrozkumavky byl promíchán a mikrozkumavka byla dána do termálního 

bloku vyhřátého na teplotu 56°C a byla zde ponechána po dobu 10 min
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4) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 150 µl isopropanolu a obsah mikrozkumavky 

byl promíchán

5) Obsah mikrozkumavky byl převeden na kolonu a ta byla centrifugována 1 min      

při 13 000 ot/min 

6) Obsah sběrné nádoby byl vylit, na kolonu bylo pipetováno 500 µl promývacího 

pufru a kolona byla centrifugována 1 min při 13 000 ot/min 

7) Obsah sběrné nádoby byl vylit, na kolonu bylo pipetováno 200 µl promývacího 

pufru a byla centrifugována 1 min při 13 000 ot/min

8) Kolona byla umístěna do mikrozkumavky

9) Na kolonu bylo pipetováno 50 µl elučního pufru a byla centrifugována 1 min       

při 13 000 ot/min  

3.3.5 TA klonování a transformace kompetentních buněk bakterie

          E. coli, kmene Top10

Některé DNA polymerasy (jako například Taq polymerasa), mají schopnost 

vytvářet molekuly DNA, které mají na 3‘-koncích deoxyadenylátový přesah[41]. Taková 

molekula DNA může být ligována do linearizovaného vektoru, který má na 3‘-koncích 

dideoxythymidylátový přesah, tzv. T vektor, například pTZ57R/T (viz. Obr. 5, str. 35). 

Plazmid pTZ57R/T obsahuje pozitivní selekční marker: gen jehož expresí vzniká 

enzym β-laktamasa, který štěpí β-laktamový kruh β-laktamových antibiotik  (například 

karbenicilinu). Bakterie obsahující tento plazmid mohou tedy růst i na médiu, které toto 

antibiotikum obsahuje. Klonovací místo je umístěno ve čtecím rámci genu                       

pro β-galaktosidasu. Pokud dojde k úspěšnému vložení a ligaci inzertu DNA, dojde 

k přerušení čtecího rámce a β-galaktosidasa není produkována. V takovém případě není 

štěpen X-Gal (štěpením vzniká modrý produkt a kolonie jsou tedy modré) a kolonie 

obsahující vektor pTZ57R/T s vloženým inzertem DNA jsou bezbarvé (bílé). Tato technika 

se označuje jako modro/bílá selekce. 
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Za promotorem genu pro β-galaktosidasu se nachází operátor, který váže            

Lac represor (LacI), který je kódován genem na chromosomální bakteriální DNA. Exprese 

genu pro β-galaktosidasu je zahájena, až po přidání induktoru IPTG do media. IPTG         

se váže na LacI represor a způsobuje jeho disociaci. 

Obr. 5: Schématické znázornění vektoru pTZ57R/T 

bla(ApR) = oblast kódující β-laktamasu, rep(pMB1) = replikační počátek, lacZ = oblast 

kódující β-galaktosidasu, ddT = dideoxythymidylát, f1(IG) = počátek replikace fága f1

Převzato z[42] a upraveno

1) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 0,5 µl T4 DNA ligasy, 1 µl ligačního pufru    

a dále takové množství vektoru pTZ57R/T a inzertu DNA, aby jejich výsledný 

molární poměr ve směsi o objemu 10 µl byl 1:5

2) Mikrozkumavka byla umístěna do lednice (+ 4°C) a byla tam ponechána přes noc

3) Mikrozkumavka byla umístěna do termálního bloku vyhřátého na teplotu 65°C       

a byla zde ponechána po dobu 15 min (deaktivace DNA ligasy)

4) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 200 µl suspenze buněk E. coli, kmene Top10

5) Mikrozkumavka byla na 30 s umístěna do termálního bloku vyhřátého na teplotu

42°C a ihned poté dána na 2 min na led 

6) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 600 µl LB media a byla třepána při teplotě

37°C po dobu 1 h
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7) Na Petriho misku s LB agarem (obsahující antibiotikum karbenicilin o účinné 

koncentraci 100 µg/ml) bylo pipetováno 150 µl IPTG (100 mM), 50 µl X-Gal     

(2% v DMF) a tyto složky byly rozetřeny očkovací hokejkou 

8) Po 1 h třepání byla směs centrifugována 1 min při 4 000 ot/min a bylo odstraněno

600 µl supernatantu 

9) Sediment byl resuspendován ve zbylém supernatantu, obsah mikrozkumavky byl 

pipetován na připravenou Petriho misku a byl rozetřen očkovací hokejkou 

10)Petriho miska byla inkubována přes noc při 37°C  

11)Byl proveden výběr vhodných bílých bakteriálních kolonií (technika modro/bíle 

selekce) metodou PCR (viz. Kap. 3.3.1, bod 14, str. 31) - primery M13R a M13F, 

nebo primery specifickými pro daný DNA fragment 

3.3.6 Transformace kompetentních buněk bakterie E. coli, kmene 

          Rosetta-gami 2(DE3)

1) Roztok plazmidu pET-45b(+) s vloženou DNA proteinu TGB1 byl naředěn tak, 

aby výsledná koncentrace činila 0,2 ng/µl 

2) 1 µl tohoto roztoku byl pipetován do mikrozkumavky obsahující 20 µl suspenze

buněk E. coli, kmene Rosetta-gami 2(DE3)

3) Mikrozkumavka byla ponechána na ledu 5 min

4) Mikrozkumavka byla umístěna do termálního bloku vyhřátého na teplotu 42°C 

po dobu 30 s

5) Mikrozkumavka byla umístěna na led a ponechána zde 2 min 

6) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 80 µl SOC media

7) Mikrozkumavka byla inkubována za stálého třepání při teplotě 37°C po dobu    

1 h 

8) Na Petriho misku s LB agarem (obsahující antibiotika: chloramfenikol o účinné 

koncentraci 34 µg/ml, tetracyklin o účinné koncentraci 12 µg/ml a karbenicilin

o účinné koncentraci 50 µg/ml) bylo pipetováno 150 µl LB media a na tuto 

vrstvu bylo pipetováno 25 µl suspenze buněk Rosetta-gami 2(DE3)
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9) Suspenze byla rozetřena očkovací hokejkou a Petriho miska byla inkubována 

přes noc při teplotě 37°C

10) Byl proveden výběr vhodných bakteriálních kolonií metodou PCR (viz. Kap.

3.3.1, bod 14, str. 31) - primery T7 Promoter Primer a AS S-Tag 18mer Primer 

3.3.7 Transformace kompetentních buněk bakterie A. tumefaciens,       

          kmene GV3101

1) Do mikrozkumavky obsahující 100 µl suspenze buněk A. tumefaciens byly 

pipetovány 3 µl roztoku plazmidu pGREEN-0029 s vloženou expresní kazetou

(viz. Kap. 4.4.4, str. 73) o koncentraci 350 ng/µl 

2) Mikrozkumavka byla ponořena do tekutého dusíku a ponechána zde 5 min

3) Mikrozkumavka byla umístěna do termálního bloku vyhřátého na teplotu 37°C

4) Po roztátí suspenze byla mikrozkumavka ponořena na 5 min do tekutého dusíku 

a poté byla umístěna do termálního bloku vyhřátého na teplotu 37°C

5) Po roztátí suspenze byla mikrozkumavka umístěna na led a byla zde ponechána 

35 min

6) Do mikrozkumavky byl pipetován 1 ml LB media a mikrozkumavka byla 

inkubována za stálého třepání při teplotě 28°C po dobu 1 h

7) Mikrozkumavka byla umístěna do centrifugy a byla centrifugována                  

při 4 000 ot/min po dobu 1 min

8) Supenatant byl odstraněn a sediment byl resuspendován 100 µl LB media

9) Obsah mikrozkumavky byl pipetován na Petriho misku s LB agarem (obsahující 

antibiotikum kanamycin o účinné koncentraci 50 µg/ml) a byl rozetřen 

očkovací hokejkou 

10) Petriho miska byla inkubována 2 dny při teplotě 28°C

3.3.8 Izolace plazmidů z bakterií

Principem soupravy QIAprep Spin Miniprep Kit je alkalická lyze bakteriálních 

buněk následovaná adsorpcí DNA na speciální silikátová vlákna v přítomnosti roztoku      

o vysoké iontové síle. 
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Bakteriální buňky jsou lyzovány lyzačním pufrem P2, který obsahuje roztok NaOH 

a SDS (NaOH denaturuje chromosomální, plazmidovou DNA a proteiny, SDS solubilizuje 

fosfolipidy a proteiny buněčných membrán), a RNasu A (odstranění molekul RNA). Pufr 

N3 neutralizuje zásadité pH a má vysokou iontovou sílu. Vysoká koncentrace solí 

způsobuje denaturaci proteinů, chromosomální DNA a precipitaci SDS, zatímco 

plazmidová DNA renaturuje a zůstává v roztoku.   

1) Do zkumavky obsahující 5 ml LB media bylo pipetováno 10 µl roztoku 

karbenicilinu (50 mg/ml)

2) Zkumavka s LB mediem byla naočkována bakteriální kulturou a zkumavky 

byly přes noc třepány při teplotě 37°C

3) Bakteriální suspenze byla pipetována do mikrozkumavky a byla centrifugována 

po dobu 1 min při 12 000 ot/min

4) Supernatant byl odstraněn a k sedimentu bylo přidáno 250 µl pufru P1

5) Sediment byl resuspendován v pufru P1

6) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 250 µl lyzačního pufru P2 a obsah 

mikrozkumavky byl promíchán  

7) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 350 µl neutralizačního pufru N3, obsah 

mikrozkumavky byl promíchán a mikrozkumavka byla centrifugována po dobu 

2 min při 13 000 ot/min 

8) Supernatant byl pipetován na kolonu a ta byla centrifugována 1 min                 

při    13 000 ot/min

9) Obsah sběrné nádoby byl vylit, na kolonu bylo pipetováno 500 µl promývacího 

pufru PB a kolona byla centrifugována 1 min při 13 000 ot/min

10) Obsah sběrné nádoby byl vylit, na kolonu bylo pipetováno 750 µl promývacího 

pufru PE a kolona byla centrifugována 1 min při 13 000 ot/min
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11) Kolona byla umístěna do mikrozkumavky, na kolonu bylo pipetováno              

50 µl elučního pufru EB a mikrozkumavka s kolonou byla centrifugována 1 min      

při 13 000 ot/min 

3.3.9  Příprava konstruktu DNA kapsidového proteinu PLRV metodou 

          PCR

Z bakteriálního plazmidu pET-45b(+), ve kterém byl klonován gen pro kapsidový 

protein PLRV (CP PLRV) českého izolátu VIRUBRA 1/047 bylo nutno získat metodou 

PCR fragment DNA, který bude obsahovat od 5‘-konce: restrikční místo BglII, Kozakovu 

sekvenci, sekvenci CP PLRV a restrikční místo XbaI na 3‘-konci (viz. Obr. 6). Pro získání 

tohoto DNA fragmentu byl navržen přímý primer CP-S a zpětný primer CP-AS (viz.    

Kap. 3.2.5, str. 26).

AAAAAGATCTGCCACCATGAGTACGGTCGTGGTTAAAGGAAATGTCAATGGTGGTGTACAACAACCAAGAAGGCGAA

GAAGGCAATCCCTTCGCAGGCGCGCTAACAGAGTTCAGCCAGTGGTTATGGTCACGGCCCCTGGGCAACCCAGGCGC

CGAAGACGCAGAAGAGGAGGCAATCGCCGCTCAAGAAGAACTGGAGTTCCCCGAGGACGAGGCTCAAGCGAGACATT

CGTGTTTACAAAGGACAACCTCATGGGCAACTCCCAAGGAAGTTTCACCTTCGGGCCGAGTCTATCAGACTGTCCGG

CATTCAAGGATGGAATACTCAAGGCCTACCATGAGTATAAGATCACAAGCATCTTACTTCAGTTCGTCAGCGAGGCC

TCTTCCACCTCCTCCGGTTCCATCGCTTATGAGTTGGACCCCCATTGCAAAGTATCATCCCTCCAGTCCTACGTCAA

CAAATTCCAAATTACGAAGGGCGGCGCCAAAACTTATCAAGCGCGGATGATAAACGGGGTAGAATGGCACGATTCTT

CTGAGGATCAGTGCCGGATACTGTGGAAGGGAAATGGAAAACCTTCAGATACCGCAGGATCCTTCAGAGTCACCATC

AGGGTGGCTTTGCAAAACCCCAAATAGTCTAGATTTT

Obr. 6: Sekvence PCR produktu CP PLRV

Restrikční místa BglII a XbaI, Kozakova sekvence; iniciační a terminační kodon

1) Do mikrozkumavky bylo připraveno 100 µl PCR směsi

PCR směs

20 µl 5x Phusion HF Buffer

2 µl 10 mM dNTP mix

71,5 µl redestilované vody
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1,5 µl 20 μM přímého primeru CP-S

1,5 µl 20 μM zpětného primeru CP-AS

1,5 µl Phusion Hot Start DNA polymerasy (2U/μl)

2 µl plazmidu pET-45b(+) s vloženým genem pro CP PLRV

2) Tato směs byla rozdělena do tří mikrozkumavek (do každé mikrozkumavky bylo 

pipetováno 33,3 µl PCR směsi) 

3) Mikrozkumavky byly umístěny do PCR termocykleru a byl nastaven následující 

program: inkubace při 94°C po dobu 2 min (promíchání směsi a denaturace DNA), 

následoval cyklus: 98°C po dobu 10s (denaturace DNA), 60°C po dobu 30s 

(hybridizace primerů), 72°C po dobu 45s (aktivita Phusion Hot Start DNA 

polymerasy). Tento cyklus se opakoval 35x. Poslední krok byla inkubace při 72°C

po dobu 10 min (rezerva pro Phusion Hot Start DNA polymerasy)

4) Byla provedena elektroforéza v 1% agarosovém gelu (viz. Kap. 4.4.1, Obr. 17,    

str. 70) a proužek gelu odpovídající požadované velikosti DNA byl vyříznut                 

a molekuly DNA byly z vyříznutého gelu izolovány a přečištěny (viz. Kap. 3.3.4, 

str. 33)

5) Absorbance přečištěné DNA byla změřena spektrofotometrem NanoDrop ND-1000

při 260 nm a koncentrace DNA odpovídající této absorbanci činila 67,7 ng/μl

3.3.10  Restrikční štěpení konstruktu DNA CP PLRV a vektoru       

               pMON-OCS 

Získaný konstrukt DNA CP PLRV obsahuje před Kozakovou sekvencí restrikční místo 

BglII a za terminačním kodonem UAG (TAG v sekvenci DNA) restrikční místo XbaI (viz.

Obr. 6, str. 39).
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Vektor pMON-OCS obsahuje v oblasti ohraničené restrikčními místy NotI 

konstitutivní promotor 35S (promotor Viru mozaiky květáku), restrikční místo BglII          

a XbaI, a za ním nos (z nopalin synthasa) transkripční terminátor (viz. Obr. 7). 

Konstrukt DNA CP PLRV a vektor pMON-OCS lze pomocí restrikčních enzymů BglII 

a XbaI štěpit a následně ligací (viz. Kap. 3.3.11, str. 42) vložit DNA CP PLRV do vektoru 

pMON-OCS mezi promotor 35S a nos transkripční terminátor.

Obr. 7: Schématická mapa vektoru pMON-OCS

35S = promotor 35S; Termi nos = oblast nos (nopalin synthasa) transkripčního 

terminátoru; oriC = počátek replikace E. coli; ampR = oblast exprimující β-laktamasu; 

NotI, BglII a XbaI = restrikční místa rozeznávané restrikčními enzymy NotI, BglII a XbaI

1) Do jedné mikrozkumavky bylo pipetováno 9,5 μl redestilované vody,                

3 μl pufru (10x NEBuffer 2), 15 μl roztoku DNA CP PLRV (67,7 ng/μl),         

0,5 μl roztoku BSA (10 mg/ml), 1 μl roztoku restrikčního enzymu BglII (10 000 

U/ml) a 1 μl roztoku restrikčního enzymu XbaI  (20 000 U/ml) 
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2) Do druhé mikrozkumavky bylo pipetováno 21,5 μl redestilované vody,              

3 μl  pufru (10x NEBuffer 2), 3 μl roztoku vektoru pMON-OCS (160,2 ng/μl), 

0,5 μl roztoku BSA (10 mg/ml), 1 μl roztoku restrikčního enzymu BglII 

(10 000 U/ml) a 1 μl  roztoku restrikčního enzymu XbaI  (20 000 U/ml)

3) Mikrozkumavky byly inkubovány 2 h při teplotě 37°C 

4) Byla provedena elektroforéza v 1% agarosovém gelu (viz. Kap. 4.4.2, Obr. 18, 

str. 71), proužky gelu byly vyříznuty a molekuly DNA byly z vyříznutých 

proužků gelu izolovány a přečištěny (viz. Kap. 3.3.4, str. 33) 

5) Absorbance přečištěných molekul DNA byla změřena spektrofotometrem 

NanoDrop ND-1000 při 260 nm a koncentrace DNA odpovídající těmto 

absorbancím činila 9,2 ng/μl pro CP PLRV a 3 ng/μl pro pMON-OCS      

   3.3.11  DNA ligace konstruktu CP PLRV a vektoru pMON-OCS

1) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 10 μl roztoku DNA CP PLRV (štěpeného 

restrikčními enzymy BglII a XbaI) o koncentraci 9,2 ng/μl, 5 μl roztoku DNA 

vektoru pMON-OCS (štěpeného restrikčními enzymy BglII a XbaI)                   

o koncentraci 3 ng/μl, 2 μl ligačního pufru, 1 μl ATP (100 mM), 1 μl PEG 6000

a 1 μl T4 DNA ligasy

2) Mikrozkumavka byla umístěna do lednice (+ 4°C) a byla tam ponechána       

přes noc

3) Druhý den byla provedena transformace kompetentních buněk bakterií E. coli, 

kmene Top10 (viz. Kap. 3.3.5, bod 3, str. 35)

4) Byl proveden výběr vhodných bílých bakteriálních kolonií (technika modro/bílé 

selekce) metodou PCR (viz. Kap. 3.3.1, bod 14, str. 31) - primery M13R           

a M13F

5) Ze dvou pozitivních bakteriálních kolonií byly izolovány plazmidy (viz.      

Kap. 3.3.8, str. 37) 
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6) Plazmid z jedné pozitivní bakteriální kolonie byl odeslán na sekvenaci          

(Dr. Čestmír Vlček, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Oddělení 

genomiky a bioinformatiky) úseku obsahující gen pro CP PLRV 

3.3.12   Restrikční štěpení vektoru pMON-OCS s vloženým genem pro

             CP PLRV a vektoru pGREEN-0029

Oblast 35S promotoru, gen pro CP PLRV a nos transkripčního terminátoru            

je ve vektoru pMON-OCS ohraničena restrikčními místy NotI (viz. Obr. 7, str. 41). Stejné 

restrikční místo se nachází ve vektoru pGREEN-0029[43] v oblasti ohraničené hraničními

sekvencemi (viz. Obr. 8). Vektor pGREEN-0029 je binární vektor – mini Ti plazmid     

(viz. Kap. 1.4.3, str. 17). 

Vektory pMON-OCS a pGREEN-0029 lze pomocí restrikčního enzymu NotI štěpit 

a následně ligací (viz. Kap. 3.3.13, str. 45) vložit expresní kazetu (35S promotor-gen      

pro CP PLRV-nos transkripční terminátor) do binárního vektoru pGREEN-0029.

Obr. 8: Schématické znázornění vektoru pGREEN-0029
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RB a LB = pravá a levá hraniční sekvence, NotI = sekvence rozeznávaná restrikčním 

enzymem NotI, LacZ = gen kódující enzym β-laktamasa, NPTII = gen kódující enzym 

neomycin fosfotransferasa II pod eukaryotickým promotorem (rezistence rostlinné buňky 

ke kanamycinu), KanR = gen kódující protein zprostředkující rezistenci bakteriální buňky 

ke kanamycinu (pod bakteriálním promotorem) 

1) Do jedné mikrozkumavky bylo pipetováno 21,5 μl redestilované vody,              

3 μl pufru (10x NEBuffer 3), 0,5 μl roztoku BSA (10 mg/ml), 4 μl roztoku 

vektoru pGREEN-0029 (255,7 ng/μl) a 1 μl roztoku restrikčního enzymu NotI 

(10 000 U/ml) 

2) Do druhé mikrozkumavky bylo pipetováno 22,5 μl redestilované vody,              

3 μl pufru (10x NEBuffer 3), 0,5 μl roztoku BSA (10 mg/ml), 3 μl roztoku 

vektoru pMON-OCS s vloženým genem pro CP PLRV (250 ng/μl)                     

a 1 μl roztoku restrikčního enzymu NotI (10 000 U/ml)

3) Mikrozkumavky byly inkubovány 2 h při teplotě 37°C 

4) Do mikrozkumavky obsahující vektor pGREEN-0029 byly pipetovány              

2 μl roztoku SAP (1 U/μl) a obě mikrozkumavky byly inkubovány 1 h            

při teplotě 37°C 

5) Byla provedena elektroforéza v 1% agarosovém gelu (viz. Kap. 4.4.3, Obr. 19, 

str. 72), proužky gelu byly vyříznuty (v případě vektoru pMON-OCS byl 

vyříznut proužek gelu odpovídající 1 500 bp) a molekuly DNA byly 

z vyříznutých proužků gelu izolovány a přečištěny (viz. Kap. 3.3.4, str. 33)

6) Absorbance přečištěných molekul DNA byla změřena spektrofotometrem 

NanoDrop ND-1000 při 260 nm a koncentrace DNA odpovídající těmto 

absorbancím činila 3,4 ng/μl pro expresní kazetu (35S promotor-gen pro CP 

PLRV-nos transkripční terminátor) a 8,1 ng/μl pro vektor pGREEN-0029    
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3.3.13   DNA ligace expresní kazety a vektoru pGREEN-0029

1) Do mikrozkumavky bylo pipetováno 6,6 μl roztoku DNA expresní kazety

(štěpené restrikčním enzymem NotI) o koncentraci 3,4 ng/μl, 1,3 μl roztoku 

vektoru pGREEN-0029 (štěpeného restrikčním enzymem NotI) o koncentraci 

8,1 ng/μl, 1 μl ligačního pufru, 0,5 μl roztoku PEG 6000 a 0,5 μl T4 DNA 

ligasy 

2) Mikrozkumavka byla umístěna do lednice (+ 4°C) a byla tam ponechána      

přes noc

3) Druhý den byla provedena transformace bakterií E. coli, kmene Top10         

(viz. Kap. 3.3.5, bod 3, str. 35) 

4) Byl proveden výběr vhodných bílých bakteriálních kolonií (technika modro/bílé 

selekce) metodou PCR (viz. Kap. 3.3.1, bod 14, str. 31) - primery M13R           

a M13F (viz. Obr. 20, str. 73) 

5) Ze dvou pozitivních bakteriálních kolonií byly izolovány plazmidy (viz.      

Kap. 3.3.8, str. 37) 

6) Plazmid z jedné pozitivní bakteriální kolonie byl odeslán na sekvenaci          

(Dr. Čestmír Vlček, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Oddělení 

genomiky a bioinformatiky) úseku vložené expresní kazety (35S promotor-gen 

pro CP PLRV-nos transkripční terminátor) 
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3.4 Metody práce s proteiny

3.4.1 Detekce PVM metodou ELISA

Enzymová imunosorpční analýza (z anglického Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay) je sérologická metoda sloužící ke kvalitativnímu a semi-kvantitativnímu stanovení 

protilátek nebo antigenů. V tomto případě byla metoda použita k detekci virového antigenu 

(kapsida PVM) v uspořádání DAS ELISA (z ang. double antibody sandwich). 

Princip je založen na adsorpci králičích polyklonálních protilátek třídy IgG proti 

kapsidovému proteinu PVM na stěnu mikrotitrační destičky. Pokud je následně aplikován 

rostlinný extrakt, který obsahuje PVM, dojde k interakci mezi adsorbovanými protilátkami 

a kapsidou PVM. Následně jsou přidány další polyklonální protilátky třídy IgG proti 

kapsidovému proteinu PVM s navázanou alkalickou fosfatasou (tzv. konjugát). Konjugát 

se váže pouze v přítomnosti PVM (respektive kapsidy tohoto viru) a po přidání substrátu 

(p-nitrofenylfosfát) dochází k enzymové reakci, jejímž produktem je žlutý roztok              

p-nitrofenolu, jehož absorbance se měří. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci 

virového antigenu.  

1) Do každé z devíti jamek (3x3) mikrotitrační destičky bylo pipetováno                   

100 µl roztoku králičích polyklonálních protilátek třídy IgG proti kapsidovému 

proteinu PVM (ředěny potahovacím pufrem v poměru 1:1000)

2) Mikrotitrační destička byla inkubována 3 h při teplotě 37°C 

3) Jamky byly třikrát promyty 200 µl promývacího roztoku 

4) Listy infikované rostliny (rajče nebo brambor) byly rozetřeny v extrakčním pufru 

v hmotnostním poměru 1:10 

5) Extrakt byl centrifugován při 2 000 ot/min po dobu 2 min

6) Listy neinfikované rostliny (rajče nebo brambor) byly rozetřeny v extrakčním pufru 

v hmotnostním poměru 1:10 
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7) Extrakt byl centrifugován při 2 000 ot/min po dobu 2 min

8) Do každé jamky z první trojice bylo pipetováno 100 µl supernatantu z infikované 

rostliny

9) Do každé jamky z druhé trojice bylo pipetováno 100 µl supernatantu 

z neinfikované rostliny (slouží jako negativní kontrola) 

10)Do každé jamky z třetí trojice bylo pipetováno 100 µl extrakčního pufru (slouží 

jako slepý vzorek = blank)  

11)Mikrotitrační destička byla ponechána přes noc v lednici (+ 4°C)

12) Jamky byly třikrát promyty 200 µl promývacího roztoku 

13)Do každé jamky bylo pipetováno 100 µl roztoku králičích polyklonálních protilátek 

IgG proti kapsidovému proteinu PVM s navázanou alkalickou fosfatasou (ředěny 

potahovacím pufrem v poměru 1:1000) 

14)Mikrotitrační destička byla inkubována 4 h při teplotě 37°C   

15) Jamky byly třikrát promyty 200 µl promývacího roztoku

16)Do každé jamky bylo pipetováno 100 µl roztoku substrátu (1 mg/ml) 

17)Mikrotitrační destička byla inkubována 1 h při teplotě 37°C 

18)Byla změřena absorbance při 405 nm 

3.4.2 Exprese proteinu TGB1 PVM

Pro expresi TGB1 proteinu byly použity bakterie E. coli, kmene Rosetta-gami        

2 (DE3), které obsahují plazmid pRARE2, jehož součástí jsou geny kódující sedm molekul 

tRNA, které rozeznávají kodony AUA (Ile), AGG (Arg), AGA (Arg), CUA (Leu), CCC 

(Pro), GGA (Gly) a CGG (Arg). Tyto kodony jsou bakterií E. coli velmi zřídka využívány. 

Plazmid dále obsahuje geny, jejichž proteinové produkty zprostředkovávají rezistenci        

k antibiotikům chloramfenikol, tetracyklin a streptomycin.  
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Bakteriální genom obsahuje gen kódují T7 polymerasu (DNA polymerasa 

bakteriofága T7) a tento gen je řízen lacUV5 promotorem za nímž následuje operátor, 

který váže represor LacI, jehož gen je na bakteriálním chromosomu umístěn také          

(pod konstitutivním promotorem). Bakteriální genom má dále mutaci v genu trxB,

v důsledku čehož nedochází k tvorbě thioredoxin reduktasy, která regeneruje oxidované 

thioredoxiny (podporuje se tak tvorba disulfidických můstků v cytoplazmě).  

Kódující DNA sekvence proteinu TGB1 je klonována do plazmidu pET-45b(+). 

Čtecí rámec TGB1 začíná oblastí kódující 6 aminokyselin histidinu (tzv. 6x His tag, 

značka 6xHis – slouží pro snadnou izolaci a detekci proteinu). Exprese TGB1 je řízena

T7/lac promotorem. T7/lac promotor je tvořen T7 promotorem (promotor bakteriofága T7 

rozeznávaný T7 polymerasou) a ihned za ním následuje lac operátor, kam se váže represor 

LacI, který si samotný plazmid pET-45b(+) kóduje (gen je pod konstitutivním 

promotorem). Plazmid dále obsahuje gen, jehož produktem je enzym β-laktamasa, který 

degraduje β-laktamová antibiotika (například karbenicilin).  

Tento systém tedy využívá principu nerovnoměrného využívání kodonů, tvorbu 

disulfidických můstků v cytoplazmě a regulovaných promotorů. Při přidání IPTG do média 

začne docházet k expresi T7 polymerasy, a následně k expresi rekombinantního proteinu 

TGB1 PVM.   

1) Do každé ze čtyř Erlenmayerových baněk obsahujících 10 ml LB media bylo 

pipetováno 10 μl chloramfenikolu (účinná koncentrace 34 μg/ml),                         

10 μl tetracyklinu (účinná koncentrace 12 μg/ml) a 10 μl karbenicilinu (účinná 

koncentrace 50 μg/ml)

2) LB media byla naočkována bakteriální kolonií E. coli Rosetta-gami 2(DE3) 

obsahující vložený TGB1 gen (viz. Kap. 3.3.6, str. 36) 

3) Erlenmayerovy baňky byly třepány 6 h při teplotě 37 °C 

4) Obsah jednotlivých baněk byl přelit do kónických zkumavek a ty byly centrifugo-

vány (Multifuge 3 S-R, rotor 75006441 H) při 4 000 ot/min, po dobu 15 min,       

při teplotě 4 °C
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5) Sedimenty byly resuspendovány v 10 ml čerstvých LB mediích (obsahujících

antibiotika chloramfenikol, tetracyklin a karbenicilin v účinných koncentracích    

34 μg/ml, 12 μg/ml a 50 μg/ml) 

6) Kónické zkumavky s resuspendovanými sedimenty byly ponechány přes noc 

v lednici (+ 4°C)

7) Kónické zkumavky byly centrifugovány (rotor 75006441 H) při 4 000 ot/min,      

po dobu 20 min při teplotě 20°C

8) Sedimenty byly resuspendovány v 10 ml čerstvých LB mediích (obsahujících

antibiotika chloramfenikol, tetracyklin a karbenicilin v účinných koncentracích    

34 μg/ml, 12 μg/ml a 50 μg/ml)

9) Erlenmayerovy baňky s resuspendovanými sedimenty byly třepány při teplotě      

37°C do té doby, než se absorbance bakteriálních kultur při 600 nm nepohybovala 

v rozmezí 0,5-0,7 

10) Do dvou Erlenmayerových baněk byl pipetován 1 μl roztoku IPTG o koncentraci    

1 M (účinná koncentrace 1 mM) 

11) Dvě Erlenmayerovy baňky (jedna s přidaným roztokem IPTG a druhá bez IPTG) 

byly třepány při 37 °C

12) Zbylé dvě Erlenmayerovy baňky (jedna s přidaným roztokem IPTG a druhá        

bez IPTG) byly třepány při laboratorní teplotě 24 °C

13) Byla měřena absorbance všech bakteriálních suspenzí při 600 nm po 2, 4 a 18 h 

14) Vzorek, u kterého byla změřena absorbance byl přelit do mikrozkumavky a ta byla

centrifugována při 12 000 ot/min po dobu 1 min 

15) Sediment byl resuspendován ve vzorkovém pufru pro SDS-PAGE a to tak,            

že absorbanci 0,1 odpovídalo 10 μl vzorkového pufru, absorbanci 0,2 odpovídalo     

20 µl vzorkového pufru atd. Resuspendované sedimenty ve vzorkovém pufru byly 

ponechány na vodní lázni přivedené k varu po dobu 15 min
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16) Byla provedena elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem 

sodným (SDS-PAGE) a následně metoda přenosu proteinů z polyakrylamidového

gelu na nitrocelulosovou membránu (tzv. Western blot)   

    3.4.3  SDS-PAGE

    Metoda se používá pro separaci proteinů na základě jejich molekulové 

hmotnosti. Dodecylsulfát sodný je detergent s negativním nábojem, který váže proteiny 

v konstantním poměru (přibližně 1,4 g SDS na 1 g proteinu). Výsledkem je uniformní 

hodnota povrchového náboje komplexů SDS-protein a stejná konformace. Relativní 

molekulová hmotnost proteinů pak odpovídá velikosti jejich komplexů s SDS. 

1) Pro separaci proteinů byl použit 5% zaostřovací gel a 12% separační gel (viz.    

Kap. 3.2.3, str. 23, SDS-PAGE) 

2) Gely byl připraveny podle postupu popsaném v [44]

3) Elektroforéza probíhala při napětí 100 V (zaostřovací gel) a 150 V (separační gel) 

3.4.4 Přenos proteinů z polyakrylamidového gelu na nitrocelulosovou  

         membránu (Western blot) 

K přenosu proteinů z polyakrylamidového gelu dochází mezi dvěma elektrodami.

Záporně nabité komplexy SDS-protein se přenáší na nitrocelulosovou membránu. Přenos 

je zprostředkován kapilárním vzlínáním přenosového pufru od katody (záporně nabitá) 

k anodě (kladně nabitá). Při tomto procesu se z gelu vymývají molekuly komplexů      

SDS-protein a jsou přeneseny na nitrocelulosovou membránu přiléhající 

k polyakrylamidovému gelu. 

1) Na katodu byly položeny tři vrstvy filtračního papíru (7 x 9 cm) navlhčeného 

přenosovým pufrem
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2) Na filtrační papír byl položen polyakrylamidový gel 

3) Na polyakrylamidový gel byla položena nitrocelulosová membrána navlhčená 

redestilovanou vodou

4) Na nitrocelulosovou membránu byly položeny tři vrstvy filtračního papíru             

(7 x 9 cm) navlhčeného přenosovým pufrem 

5) Na vrstvu filtračních papírů se přiloží anoda 

6) Přenos probíhal při proudu 0,8 mA/cm2 (105 mA) po dobu 1,5 h 

3.4.5 Imunochemická detekce proteinů na nitrocelulosové membráně

1) Nitrocelulosová membrána (dále jen membrána) byla ponořena do roztoku barviva 

Ponceau S

2) Barvivo bylo odstraněno a membrána byla promyta destilovanou vodou

3) Membrána s obarvenými proteiny byla vyfotografována (viz. Kap. 4.3.1, str. 63)

4) Membrána byla na 1 h ponořena do 5% odtučněného mléka 

5) Membrána byla přes noc inkubována s myší monoklonální protilátkou třídy IgG 

proti šesti aminokyselinové His značce - IgGHIS (protilátka byla ředěna v poměru 

1:3000 v promývacím pufru) 

6) Membrána byla třikrát promyta 50 ml promývacího pufru (promývání trvalo 5 min) 

7) Membrána byla 2 h inkubována se sekundární myšší monoklonální protilátkou třídy 

IgG proti IgGHIS s navázanou alkalickou fosfatasou (protilátka byla ředěna 

v poměru 1:30 000 v promývacím pufru)

8) Membrána byla třikrát promyta 50 ml promývacího pufru (každé promývání trvalo 

5 min)

9) Membrána byla inkubována v roztoku substrátu BCIP/NBT

10)Po proběhnuté enzymové reakci byla membrána vyfocena (viz. Kap. 4.3.1, str. 63) 
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3.4.6 Příprava rozpustné a nerozpustné cytoplazmatické frakce proteinů

1) Do Erlenmayerovy baňky obsahující 50 ml LB media bylo pipetováno                  

50 μl chloramfenikolu (účinná koncentrace 34 μg/ml), 50 μl tetracyklinu (účinná 

koncentrace 12 μg/ml) a 50 μl karbenicilinu (účinná koncentrace 50 μg/ml) 

2) LB medium bylo naočkováno bakteriální kolonií E. coli Rosetta-gami 2(DE3) 

obsahující vložený TGB1 gen  

3)   Erlenmayerova baňka byla třepána 6 h při teplotě 37°C 

4) Obsah baňky byl přelit do kónické zkumavky a ta byla centrifugována (Multifuge 

3 S-R, rotor 75006441 H) při 4 000 ot/min, po dobu 15 min, při teplotě 4°C

5) Sediment byl resuspendován v 50 ml čerstvého LB media (obsahující antibiotika 

chloramfenikol, tetracyklin a karbenicilin v účinných koncentracích 34 μg/ml,      

12 μg/ml a 50 μg/ml) 

6) Kónická zkumavka s resuspendovaným sedimentem byla ponechána přes noc  

v lednici (+ 4°C)

7) Kónická zkumavka byla centrifugována (Multifuge 3 S-R, rotor 75006441 H)       

při 4 000 ot/min, po dobu 20 min při teplotě 20°C

8) Sediment byl resuspendován v 50 ml čerstvého LB media (obsahující antibiotika 

chloramfenikol, tetracyklin a karbenicilin v účinných koncentracích 34 μg/ml,      

12 μg/ml a 50 μg/ml)

9) Erlenmayerova baňka s resuspendovaným sedimentem byla třepána 5 h                

při laboratorní teplotě 24°C

10) Byla změřena absorbance při 600 nm (0,576) a následně bylo přidáno                   

49 μl 1 M IPTG (účinná koncentrace 1 mM)

11) Erlenmayerova baňka byla třepána přes noc (18 h) při laboratorní teplotě 24°C      

a byla změřena absorbance bakteriální suspenze při 600 nm (2,012)
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12) Obsah Erlenmayerovy baňky byl přelit do kónické zkumavky a ta byla centri-

fugována (rotor 75006441 H) při 4 000 ot/min, po dobu 15 min, při teplotě 4°C 

13) Supernatant byl odstraněn a sediment byl resuspendován v 4 ml 20 mM Tris      

(pH 7,5) 

14) K resuspendovanému sedimentu bylo pipetováno 40 μl lysozymu (koncentrace    

10 mg/ml) a 8 μl směsi DNasaI/RNasa (4 µl DNasaI a 4 µl RNasa) 

15) Kónická zkumavka byla inkubována 30 min při teplotě 37°C 

16) Zkumavka byla centrifugována (Sigma 3K30, rotor 12158 H) při 13 000 ot/min, 

po dobu 10 min, při teplotě 4°C

17) Ze supernatantu (který představuje rozpustnou cytoplazmatickou frakci) bylo 

pipetováno 100 μl do mikrozkumavky a do ní bylo dále pipetováno                     

100 μl vzorkového pufru pro SDS-PAGE. Zbylý supernatant byl uchován             

při teplotě -70°C pro další zpracování

18) Sediment (který představuje nerozpustnou cytoplazmatickou frakci) byl 

resuspendován ve 2 ml 20 mM Tris (pH 7,5) a resuspendovaný sediment byl 

centrifugován (rotor 12158 H) při 10 000 ot/min, po dobu 5 min, při teplotě 4°C 

19) Ještě jednou byl proveden krok 18 (viz. výše)

20) Sediment byl resuspendován ve 3 ml 1% SDS, 100 μl bylo pipetováno                  

do mikrozkumavky a do ní bylo dále pipetováno 100 μl vzorkového pufru           

pro SDS-PAGE. Zbylý resuspendovaný sediment byl uchován při teplotě -70°C 

pro další zpracování 

21) S připravenými vzorky (rozpustná frakce, nerozpustná frakce) byla provedena 

metoda SDS-PAGE a následně přenos proteinů z polyakrylamidového gelu           

na nitrocelulosovou membránu (viz. Kap. 4.3.2, Obr. 14, str. 66) 

22) Pro získání většího množství nerozpustné cytoplazmatické frakce byl celý postup  

proveden ještě jednou (metodou ELISA bylo prokázáno, že rozpustná frakce 

neobsahovala detekovatelné množství proteinu TGB1 – Renata Hadámková, ÚEB 

AV ČR, v. v. i.).  
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3.4.7 Přečištění nerozpustné cytoplazmatické frakce proteinů a stanovení   

        celkové koncentrace proteinů metodou DC Protein Assay (Bio-Rad)

Metoda DC Protein Assay je založena na reakci proteinů s alkalickým roztokem 

vinanu měďnatého a Folinova činidla (roztok fosfomolybdenanu a fosfowolframanu 

v HCl). Mechanismus je podobný Lowryho metodě.

1) Nerozpustné cytoplazmatické frakce proteinů resuspendované v 1% SDS byly        

v centrifugačních kyvetách podvrstveny 25% roztokem sacharosy (sacharosový 

polštář) – dvě nerozpustné frakce nebyly připraveny a centrifugovány ve stejný den

2) Kyvety byly centrifugovány (Beckman L7-55, rotor Ti 50.2) 3 h při 27 000 ot/min 

a teplotě 4°C 

3) Sedimenty byly rozpuštěny ve 3 ml PBS 

4) Rozpuštěné sedimenty byly smíchány (dále TGB1 roztok)

5) 100 μl TGB1 roztoku bylo pipetováno do mikrozkumavky a do ní bylo dále 

pipetováno 100 μl vzorkového pufru pro SDS-PAGE (viz. Kap. 4.3.2, Obr. 15,    

str. 68) 

6) Do jedné mikrozkumavky bylo pipetováno 25 µl destilované vody (slepý vzorek), 

do každé ze čtyř mikrozkumavek bylo pipetováno 25 µl roztoku BSA v PBS 

(standard) o koncentracích 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 1 mg/ml a 2 mg/ml.                

Do poslední mikrozkumavky bylo pipetováno 25 µl TGB1 roztoku (vzorek)

7) Do každé mikrozkumavky bylo pipetováno 125 µl roztoku A‘ (DC Protein Assay 

Kit) a obsah mirkozkumavek byl promíchán

8) Do každé mikrozkumavky byl pipetován 1 ml roztoku B (DC Protein Assay Kit), 

obsah byl promíchán a po 20 minutách byla měřena absorbance standardů a vzorku 

proti slepému vzorku při 650 nm

9) Z naměřených hodnot byla sestrojena kalibrační křivka a vypočítána koncentrace 

proteinů ve vzorku (viz. Kap. 4.3.3,  str. 69)    
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4 Výsledky

4.1 Detekce PVM v rostlinném materiálu 

Přítomnost PVM v bramboru obecném a rajčeti jedlém byla detekována metodou 

DAS ELISA (viz. Kap. 3.4.1, str. 46).

Po 1 h inkubace s roztokem substrátu (p-nitrofenylfosfát) při 37°C byla měřena 

absorbance barevného produktu (p-nitrofenol) při 405 nm. Byla prokázána přítomnost

PVM v rostlinném materiálu (absorbance infikované rostliny je více než 344x větší

v porovnání s neinfikovanou rostlinou). 

Brambor obecný (Solanum tuberosum) A (405 nm)

Neinfikovaná rostlina 0,008

Infikovaná rostlina 2,753

Rajče jedlé (Solanum lycopersicum) A (405 nm)

Neinfikovaná rostlina 0,004

Infikovaná rostlina 2,612

Tab. 1: Naměřená absorbance při 405 nm po 1 h inkubace s roztokem substrátu při 

37°C 
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4.2 Sekvence PVM izolátu VIRUBRA 4/009 

Za účelem tvorby cDNA klonu a porovnání variability PVM českého izolátu

VIRUBRA 4/009 s ostatními izoláty, byl tento izolát sekvenován.      

Pro sekvenaci byly využity primery PVM, které jsou odvozené z dosud plně 

sekvenovaných izolátů PVM (GenBank EU604672, D14449, AY311395, AJ437481, 

AY311394, HM854296). Z těchto 38 primerů byly při metodě PCR funkční pouze primery 

2S, 8S, 12S, 14S, 20A, 31A a 33A (viz. Obr. 9). Takto byly získány úseky 2S/20A, 

12S/31A a 14S/33A. Postupně byly dále navrženy primery (viz. Kap. 4.2.1, str. 57): 3S, 

4S, 8S, 13S, 14S, 15S, 16S, 17A, 18A, 19A, 24A, 30A a 37A a získány úseky 4S/24A, 

8S/30A, 13S/33A, 14S/dT, 15S/37A a 16S/dT (viz. Obr. 9). 

Obr. 9: Zobrazení získaných fragmentů genomu PVM izolátu VIRUBRA 4/009

Primery označeny čísly 1-38 (primer dT není na mapě zobrazen). Získané fragmenty

označeny černou horizontální přímkou (S = přímý primer, A = zpětný primer) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/192758576?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=10&RID=UC46SJ2G01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/71003496?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=15&RID=UC46SJ2G01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/32351304?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=16&RID=UC46SJ2G01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/44804328?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=18&RID=UC46SJ2G01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/32351297?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=23&RID=UC46SJ2G01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312191361?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=25&RID=UC46SJ2G01S
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Šedě: nefunkční obecné primery PVM, zlutě: funkční obecné primery PVM, modře: 

navržené primery PVM VIRUBRA 4/009    

Genom PVM: zeleně gen virové RNA-dependentní RNA polymerasy; fialově, modře       

a hnědě geny pohybových proteinů TGB1, TGB2 a TGB3; žlutě gen kapsidového proteinu; 

červeně gen „NA-binding“ proteinu 

4.2.1 Navržené primery pro PVM izolát VIRUBRA 4/009

Přímý 3S 5‘ – CACGATGAACTGCATTACTG – 3‘

Přímý 4S 5‘ – ATGCCCGAACAATTGAAAGAA – 3‘

Přímý 8S 5‘ – GCACTTTGAGCCACAAGTG – 3‘ 

Přímý 13S 5‘ – TCTACAACTGTGTGCGGATA – 3‘

Přímý 14S 5‘ – AGGTTGGTTGCTTGTTGAGG – 3‘ 

Přímý 15S 5‘ – ATCCGATATAGTGAACATGGG – 3‘

Přímý 16S 5‘ – GCTGTGATGAAGAAAGACGC – 3‘

Zpětný 17A 5‘ – CTGGTGACGTATCTATTTATG – 3‘

Zpětný 18A 5‘ – GTTTGAACAAAAGCTCTGGC – 3‘

Zpětný 19A 5‘ – CTTCGAATGGTCCAAATGCC – 3‘

Zpětný 24A 5‘ – CTGCCCGCAAGCGTATAG – 3‘

Zpětný 30A 5‘ – GTATTGAACGGAAATGTGCTG – 3‘

Zpětný 37A 5‘ – CGTCTGCGACGCGCATAC – 3‘

4.2.2 Sekvence PVM izolátu VIRUBRA 4/009

Úplnou nebo částečnou sekvenací (Dr. Čestmír Vlček, CSc., Ústav molekulární 

genetiky AV ČR, v. v. i., Oddělení genomiky a bioinformatiky) získaných fragmentů DNA

(viz. Obr. 9, str. 56) byly získány sekvence genů kódující pohybové proteiny TGB1, TGB2        

a TGB3, kapsidový protein, „NA-binding“ protein (str. 58-59) a část genu kódující virovou 

RNA-dependentní RNA polymerasu (tato sekvence není uvedena).  
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Kompletní nukleotidová sekvence TGB1

ATGGATGTGCTTGTAGATTTGTTGTATAAGTATAAATTTGAGCGTTTGAATAACAAATTGG

CGCCGCCAATTGTCGTGCATTGTGTGCCTGGAGCTGGGAAAAGTAGCCTAATTCGGGAGCT

CATTGAAACGGATAGTAGGTTTTGCGCTTACACAGCTGGGGTGGAGGATCAACCAAGACTC

AGCGGCAACTGGATTAGGAAGTGGGAAAGGCAGCAAACAGAGGGCAAGCTGCTAGTGATTG

ACGAGTACACACTGTTAACAGAGGTGCCCAGAGCATTCGCACTATTCGGCGATCCCATTCA

ATCAAACTCAGGGTCAGTCCAGTCAGCTGATTTTGTGTGTTCGACCAGTAAGAGATTCGGT

AGTGCTACGTGCGCTTTCTTGAGGGATCTCGGTTGGGACATTTGGAGCTCGGCGCTCGATC

TCGTGCAGGTATCTGACATTTACGTGAAGGATCCTGAGGGGGTGGTGGTGTACTTCGAAGA

GGAGGTTGGTTGCTTGTTGAGGTCACACGGAGTGGAAGCCTTTAACTTGAGCGAAATCGTG

GGAAAAACGTTCGAGGTAGTTACTTTTGTGACTTCTGAGAATTCACCGATAATCAATAAGG

CTGCCGCGTATCAGTGCATGACTAGACACAGAGTGGCACTTCACATATTGTGTCCTAATGC

CACTTACACCTCCGCCTGA

Kompletní nukleotidová sekvence TGB2 

ATGCCACTTACACCTCCGCCTGACTTCACCAAGGTTTACATCTCAGCGGCGCTTGGAGCGG

TTCTAGCTGCAGTGGTTTGGCTATTGAGYAAAAACACCTTGCCTGCTGTTGGAGACAGGGA

TCATAGATTGCCACACGGCGGTTGGTATAGGGACGGAACAAAATCCGTGTTTTACAACTCT

CCCAACAAACTCAATTCCATAGAGAGTCGGAGTGCGTCCTTGCTAGGTCAGCCTTGGGCTT

TGGTGATTCTCTTGATTGTGCTTATTTGGGCAAGTGGAAGAATAGGCAGAACAAATTACAG

AGCTTGCGGGGGGCTTCACCCATGA

Kompletní nukleotidová sekvence TGB3

ATGATTGCGTATGTTTTAGCTGGATTGTGTGCATTCGTTGTGGTGCTTTTGGTGCTTAACC

AGGGACAAAGTGATTGCATCGTGTTAATAACAGGGGAGTCAGTGCGAATTCAGGGCTGTGC

TATAAATGAGCACTTTGGTGAAATAGTGCCTAAACTGAAGCCATTTGGTTGTGCTTCCTTT

AGGTCATAA

Kompletní nukleotidová sekvence čtecího rámce pro Kapsidový protein

ATGGGAGATTCAACAAAGAAAATTGAAGTTGCCAAAGAAGCTGGAACGTYSCAAGMGGCCA

AGGGGAAACGGCCGCTACCTACAGCGGCAGAATTTGAAGGTGATGATACCTCTGGAGATGC

TAGTGTGCGCGATGCTGAGGTAGATGAGGAAGCATCACTGGAGCGCAGATTGAATAGCTTG

CGTGAGTTTCTACGTGAGCGAAGAGGCGCCATACGGGTAACCAACCCTGGTTTGGAGACTG

GCCGTCCACGACTCAAGCTAGCAGACGACATGCGCCCGGATCCGACAAATCCTTACAACAG

GCCATCGCTTGAGGCACTGAGCAGAATTAAACCTATAGCTGTGTCAAACAACATGGCCACA

TCTGAGGACATGATGCGCATCTATGTCAATCTTGAAGGTTTGGGGGTGCCAACTGAGTACG
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TGCAGCAAGTGGTGATCCAAGCGGTGCTTTTCTGCAAAGATGCAAGTAGCTCGGTGTATCT

CGATCCACGCGGCTCCTTCGAATGGCCAAGGGGTGCGATCACTGCAGACGCGGTGCTAGCT

GTGATGAAGAAAGACGCAGAGACCCTGCGCAGAGTCTGTAGGCTGTACGCGCCCGTCACAT

GGAATCATATGCTGGCACACAATTCTCCACCAGCAGACTGGGCGGCTATGGGTTTCCAATA

TGAAGATAGATTCGCAGCCTTTGACTGCTTTGACTACGTGGAGAACACAGCTGCAGTTCAG

CCACTGGAAGGGCTGATACGCCGTCCCACCCCAAGAGAGAAGGTTGCGCATAACACTCACA

AGGACATAGCTCTGAGGGGGGCCAATCGCAATCAGGTGTTTAGTTCGCTCAATGCTGAGGT

AACTGGAGGTATGAATGGTCCCGAGCTCACTAGGGATTTCGGCAAGTCGAATAATAAATGA

Kompletní nukleotidová sekvence čtecího rámce pro „NA binding“ protein

ATGAAGTGTGTGACCCAAACCGCATTACTCGTGGCTAGGGCTTTGTATTTGCATTCTGGCG

TGTTTGTATTTGAGATAGCGTATTTGATTTCTACATGTGCTGGCCGGCCGCTTGGGGGCGG

GCGGTCTAAGTATGCGCGTCGCAGACGTGCAATAGCTGCTGGGAGGTGTCACAGGTGTTAC

CGCCTGTGGCCGCCCACTGTATTTACTGTTAAGTGTGATAATAGGAGTTGTGTACCAGGCA

TCTCTTACAATGTGCGCGTGGCGCAGCAGATAGATGAAGGAGTAACCGAGGTGATACCTTC

AGTCATCCAAAGAGAGGAGTAG

4.2.3 Sekvenční podobnost PVM izolátu VIRUBRA 4/009 s ostatními     

         izoláty a fylogenetická analýza kapsidových proteinů PVM 

Programem ClustalW byly porovnány nukleotidové a aminokyselinové sekvence 

pohybových proteinů (TGB1, TGB2 a TGB3), kapsidového proteinu a „NA-binding“ 

proteinu PVM izolátu VIRUBRA 4/009 s ostatními izoláty PVM: Idaho (USA, 

AF023877), Ca508 (Kanada, EF063388), CL3 (Kanada, EF063384), CL1 (Kanada, 

EF063383), Ca513 (Kanada, EF063389), Ca5 (Kanada, EF063386), CL4 (Kanada, 

EF063385), Ca128 (Kanada, EF063387), PV0273 (Německo, EU604672), German isolate 

(Německo, X57440), M57 (Polsko, AY311395), 20810384 (Maďarsko, GQ923785), 

Russian wild (Rusko, D14449), Hangzhou (Čína, AJ437481), Tomato (Itálie, X85114), 

PVM (Litva, GQ496609), Uran (Polsko, AY311394), VIRUBRA 4/007 (ČR, HM854296), 

VIRUBRA 4/016 (ČR, HM991708) a VIRUBRA 4/035 (ČR, HQ005276). 

Porovnáním bylo zjištěno, že kapsidový protein izolátu VIRUBRA 4/009              

se sekvencí (nukleotidovou i aminokyselinovou) nejvíce shoduje s americkými izoláty, 
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podobnost 92%-97% (nejvíce izolátu Idaho: z 97%). Podobnost s izoláty evropskými       

a asijskými se pohybuje v rozmezí 74%-88%. 

Pohybové proteiny a „NA binding“ protein izolátu VIRUBRA 4/009 se svými 

sekvencemi (nukleotidovými i aminokyselinovými) nejvíce podobají americkému izolátu

Idaho, podobnost 93%-97% (u ostatních amerických izolátů nejsou geny pro pohybové 

proteiny a „NA binding“ protein sekvenovány a nemohly být porovnány). Podobnost 

s izoláty evropskými (PV0273, M57, Uran, VIRUBRA 4/007, 4/016 a 4/035) a asijskými 

(Russian wild, Hangzhou) je v rozmezí 65%-81% (u ostatních evropských izolátu nejsou 

geny pro pohybové proteiny a „NA-binding“ protein sekvenovány a nemohly být 

porovnány). 

PVM izolát VIRUBRA 4/009 se svými nukleotidovými a aminokyselinovými

sekvencemi více podobá americkým izolátům (nejvíce izolátu Idaho) než evropským        

a asijským izolátům. Jde o první případ evropského izolátu PVM, který tuto podobnost 

s americkými izoláty vykazuje. Tuto podobnost potvrzuje i fylogenetická analýza.

Fylogenetická analýza (viz. Obr. 10 a 11, str. 61 a 62) ukazuje, že známé izoláty 

PVM patří do tří různých skupin. 

Izoláty pocházející z Kanady (CL3, CL1, Ca508, Ca513, CL4, Ca5, Ca128) a USA 

(Idaho) patří společně s českým izolátem VIRUBRA 4/009 do jedné skupiny. 

Tato skupina může být dále rozdělena na dvě podskupiny. Jedna podskupina          

je u analýzy nukleotidů tvořena izoláty VIRUBRA 4/009, Idaho, CL3, CL1, Ca508            

a Ca513, druhá podskupina izoláty CL4, Ca5 a Ca128. U aminokyselinové analýzy           

je jedna podskupina tvořena pouze izolátem VIRUBRA 4/009 a druhá podskupina 

americkými izoláty. Českému izolátu VIRUBRA 4/009 je nejblíže izolát Idaho. 

Druhou skupinu tvoří všechny izoláty pocházející z Evropy (VIRUBRA 4/016, 

VIRUBRA 4/035, VIRUBRA 4/007, PVM, PV0273, Tomato, German isolate, M57, Uran) 

a Asie (Russian wild, Hangzhou), kromě izolátu pocházejícího z Maďarska (20810384), 

který tvoří samostatnou skupinu.
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Obr. 10: Fylogram (a) a radiální fylogenetický strom (b) znázorňující příbuznost 

izolátů PVM založený na porovnání nukleotidových sekvencí kapsidových proteinů

Pro konstrukci a bootstrap stromu metodou Neighbor-joining byl využit program ClustalX,
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verze 2.1 (random number generator seed: 111, number of bootstrap trails: 1000). Stromy 

byly vizualizovány programem TreeView, verze 1.6.6. 

Obr. 11: Fylogram (a) a radiální fylogenetický strom (b) znázorňující příbuznost 

izolátů PVM založený na porovnání aminokys. sekvencí kapsidových proteinů

Pro konstrukci a bootstrap stromu metodou Neighbor-joining byl využit program ClustalX,

verze 2.1 (random number generator seed: 111, number of bootstrap trails: 1000).
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4.3 Bakteriální exprese proteinu TGB1 PVM izolátu   

        VIRUBRA 4/007

Za účelem přípravy polyklonálních králičích protilátek proti proteinu TGB1 PVM 

izolátu VIRUBRA 4/007 byl tento protein exprimován v bakteriích E. coli Rosetta-gami 

2(DE3).

Nejprve byla provedena exprese v 10 ml LB media při dvou různých teplotách: 

24°C a 37°C (viz. níže Kap. 4.3.1). Při teplotě 24°C bylo množství exprimovaného 

proteinu TGB1 vyšší a následná exprese v 50 ml LB media byla proto prováděna při této 

teplotě.

Bakteriální kultura získaná z 50 ml LB media byla lyzována a byla získána 

rozpustná cytoplazmatická frakce proteinů a nerozpustná cytoplazmatická frakce proteinů.  

Exprimovaný protein TGB1 se nacházel pouze v nerozpustné cytoplazmatické frakci         

a je tedy přítomen ve formě inkluzních tělísek (viz. Kap. 4.3.2, str. 66). 

Nerozpustná cytoplazmatická frakce byla přečištěna hustotní centrifugací           

přes sacharosový polštář (viz. Kap. 4.3.2, Obr. 15, str. 68) a byl stanoven obsah celkového 

proteinu metodou DC Protein Assay (viz. Kap. 4.3.3, str. 69). Koncentrace celkového 

proteinu činí 0,8 mg/ml.

4.3.1 Exprese proteinu TGB1 při dvou teplotách (24°C a 37°C)  

Elektroforetickou separací proteinů (SDS-PAGE) a následnou imunochemickou 

detekcí (Western blot) prostřednictvím protilátky IgG proti značce 6xHis, byl

v bakteriálních buňkách E. coli Rosetta-gami 2(DE3) sledován rozdíl exprese fúzního

proteinu TGB1, na N-konci fúzovaného se značkou 6xHis, při dvou různých teplotách:

24°C a 37°C (viz. Obr. 12 a 13, str. 64-65).

Při obou teplotách je produkován protein, který svojí molekulovou hmotností

odpovídá fúznímu proteinu TGB1 (molekulová hmotnost 26 170 Da). U obou teplot         

je množství tvořeného proteinu největší po 18 hodinách od přidání induktoru (dráhy I18). 

Množství proteinu nelze přesně kvantifikovat, avšak další práce (exprese v 50 ml media)

byla prováděna při  24°C (množství proteinu je při této teplotě vyšší).
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Obr. 12: Exprese fúzního proteinu TGB1 (26 170 Da) v bakteriích E. coli Rosetta-

gami 2(DE3) při 24°C

Nahoře: Nitrocelulosová membrána s přenesenými proteiny, obarvená roztokem barviva 

Ponceau S. Dole: Detekce proteinů myší monoklonální protilátkou IgG proti značce 6xHis 

(Marker je obarven komerčně). NK (10 µl) = negativní kontrola pET-45b(+), PK (5 µl)    

= pozitivní kontrola pET-45b(+) s vloženým genem pro kapsidový protein PVM (35 kDa), 

M (10 µl) = Marker Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, PI (10 µl) = před 

indukcí, NI (10 µl) = exprese bez induktoru IPTG, I (10 µl) = exprese s induktorem IPTG, 

2, 4, 18 = 2 h, 4 h a 18 h po indukci  
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Obr. 13: Exprese fúzního proteinu TGB1 (26 170 Da) v bakteriích E. coli Rosetta-

gami 2(DE3) při 37°C

Nahoře: Nitrocelulosová membrána s přenesenými proteiny, obarvená roztokem barviva 

Ponceau S. Dole: Detekce proteinů myší monoklonální protilátkou IgG proti značce 6xHis 

(Marker je obarven komerčně). NK = negativní kontrola pET-45b(+), PK = pozitivní 

kontrola pET-45b(+) s vloženým genem pro kapsidový protein PVM (35 kDa), M             

= Marker Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, PI = před indukcí, NI = exprese 

bez induktoru IPTG, I = exprese s induktorem IPTG, 2, 4, 18 = 2 h, 4 h a 18 h po indukci  
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4.3.2  Získání rozpustné a nerozpustné cytoplazmatické frakce proteinů

Pro získání informace, zda se fúzní protein TGB1 vyskytuje v rozpustné formě 

(rozpustné cytoplazmatické frakci) a/nebo ve formě inkluzních tělísek (v nerozpustné 

cytoplazmatické frakci), byly buňky lyzovány lysozymem a centrifugovány.

Na Obr. 14 je vidět, že fúzní protein TGB1 je přítomen pouze v nerozpustné frakci

(dráha N). V rozpustné frakci (R) není fúzní protein TGB1 přítomen. 

Obr. 14: Detekce proteinu TGB1 (26 170 Da) v rozpustné a nerozpustné 

cytoplazmatické frakci (první exprese v 50 ml LB media)
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Nahoře: Nitrocelulosová membrána s přenesenými proteiny, obarvená roztokem barviva 

Ponceau S. Dole: Detekce proteinů myší monoklonální protilátkou IgG proti značce 6xHis 

(Marker je obarven komerčně). NK (10 µl) = negativní kontrola pET-45b(+), PK (10 µl)   

= pozitivní kontrola I18 při 24°C z exprese v 10 ml LB media, M (10 µl) = Marker Spectra 

Multicolor Broad Range Protein Ladder, PI (10 µl) = před indukcí, I18 (10 µl) = 18 hodin 

po indukci, R (10 µl) = rozpustná cytoplazmatická frakce, N (10 µl) = nerozpustná 

cytoplazmatická frakce  

Nerozpustné cytoplazmatické frakce (ze dvou expresí v 50 ml LB media) byly       

po přečištění hustotní centrifugací přes sacharosový polštář (25% sacharosa) smíchány.   

Pro druhou expresi v 50 ml LB media nebyla u rozpustné frakce provedena SDS-PAGE           

a přenos proteinů na membránu - metodou ELISA bylo prokázáno, že rozpustná frakce 

neobsahovala detekovatelné množství proteinu TGB1 – Renata Hadámková,                 

ÚEB AV ČR, v. v. i. 

Na Obr. 15 (str. 68) je vidět, že přečištěná nerozpustná cytoplazmatická frakce (pN)

obsahuje protein odpovídající TGB1 a protein o molekulové hmotnosti kolem 50 kDa, 

která odpovídá molekulové hmotnosti dimeru TGB1. 



68

Obr. 15: Detekce proteinu TGB1 (26 170 Da) v nerozpustné cytoplazmatické frakci

(druhá exprese v 50 ml LB media + celková nerozpustná cytoplazmatická frakce pN) 

Nahoře: Nitrocelulosová membrána s přenesenými proteiny, obarvená roztokem barviva 

Ponceau S. Dole: Detekce proteinů myší monoklonální protilátkou IgG proti značce 6xHis

PK (5 µl) = pozitivní kontrola pET-45b(+) s vloženým genem pro kapsidový protein PVM 

(35 kDa), M (10 µl) = Marker Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder, PI (10 µl)

= před indukcí, I18 (10 µl) = 18 hodin po indukci, N (10 µl) = nerozpustná 

cytoplazmatická frakce, pN (10 µl) = přečištěná nerozpustná cytoplazmatická frakce        

(z obou 50 ml expresí) 



69

4.3.3 Stanovení koncentrace proteinů v přečištěné nerozpustné 

         cytoplazmatické frakci proteinů metodou DC Protein Assay 

Koncentrace proteinů v přečištěné nerozpustné cytoplazmatické frakci proteinů 

byla stanovena metodou DC Protein Assay (Bio-Rad).

Jako standard pro sestavení kalibrační křivky byly použity roztoky hovězího

sérového albuminu o koncentracích 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 1 mg/ml a 2 mg/ml (viz.    

Obr. 16). Absorbance byla měřena při 650 nm a z hodnoty absorbance vzorku (0,155) byla 

z rovnice přímky vypočítána koncentrace proteinů ve vzorku. Koncentrace proteinů 

v přečištěné nerozpustné cytoplazmatické frakci činí 0,8 mg/ml. 

Obr. 16: Stanovení koncentrace proteinů metodou DC Protein Assay

Osa x = koncentrace (c) v mg/ml, osa y = Absorbance (A) měřená při 650 nm
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4.4 Příprava vektoru pGREEN-0029 s vloženým              

         genem pro CP PLRV

4.4.1   Příprava DNA konstruktu CP PLRV metodou PCR 

Z plazmidu pET-45b(+), ve kterém byl zaklonován gen pro CP PLRV byl metodou 

PCR, prostřednictvím navržených primerů CP-S a CP-AS, získán DNA konstrukt CP

PLRV. Konstrukt obsahuje od 5‘-konce: restrikční místo BglII, Kozakovu sekvenci, 

sekvenci CP PLRV a restrikční místo XbaI na 3‘-konci (viz. Obr. 6, str. 39) a jeho 

vypočítaná velikost činí 653 bp.

Z Obr. 17 je patrné, že produkt PCR má odpovídající velikost. Správnost získaného 

konstruktu byla potvrzena sekvenací (Dr. Čestmír Vlček, CSc., Ústav molekulární genetiky 

AV ČR, v. v. i., Oddělení genomiky a bioinformatiky). 

Obr. 17: Elektroforéza konstruktu DNA CP PLRV v 1% agarosovém gelu    

CP (10 µl) = DNA konstrukt CP PLRV, M (5 µl) = Marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder
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4.4.2 Restrikční štěpení DNA konstruktu CP PLRV a vektoru 

         pMON-OCS 

Získaný DNA konstrukt CP PLRV byl společně s vektorem pMON-OCS štěpen 

restrikčními enzymy BglII a XbaI. 

Na Obr. 18 je vidět štěpený DNA konstrukt odpovídající vypočítané velikosti

(vypočítaná velikost činí 641 bp) a linearizovaný vektor pMON-OCS, jehož velikost

odpovídá vypočítané velikosti 4 010 bp. 

Obr. 18: Elektroforéza DNA konstruktu CP PLRV štěpeného enzymy XbaI a BglII

v 1% agarosovém gelu a vektoru pMON-OCS štěpeného enzymy XbaI a BglII v 0,8% 

agarosovém gelu                                

CP (15 µl) = restrikčně štěpený DNA konstrukt CP PLRV, M (5 µl) = Marker GeneRuler 

1 kb DNA Ladder, pM (30 µl) = restrikčně štěpený vektor pMON-OCS                                       
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4.4.3  Restrikční štěpení vektoru pMON-OCS s vloženým DNA 

          konstruktem CP PLRV a vektoru pGREEN-0029

Vektor pMON-OCS s vloženým DNA konstruktem CP PLRV byl společně 

s vektorem pGREEN-0029 štěpen restrikčním enzymem NotI. Výsledkem je linearizace 

vektoru pGREEN-0029 a vyštěpení expresní kazety (35S promotor-gen pro CP PLRV-nos 

transkripční terminátor) z vektoru pMON-OCS. 

Na Obr. 19 je vidět přečištěný linearizovaný vektor pGREEN-0029 o velikosti 

přibližně 5 000 bp (vypočítaná velikost 4 632 bp) a expresní kazeta o velikosti přibližně 

1 500 bp (vypočítaná velikost 1 526 bp).     

Obr. 19: Elektroforéza přečištěné expresní kazety (K) a vektoru pGREEN-0029 

štěpených enzymem NotI 

M (5 µl) = Marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder, K (5 µl) = Expresní kazeta                

(35S promotor-gen pro CP PLRV-nos transkripční terminátor), pG (5 µl) = restrikčně 

štěpený vektor pGREEN-0029 
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4.4.4  Ověření přítomnosti expresní kazety ve vektoru pGREEN-0029

Po DNA ligaci štěpeného vektoru pGREEN-0029 a expresní kazety (35S promotor-

gen pro CP PLRV-nos transkripční terminátor) bylo u bakteriálních kolonií provedeno 

ověření přítomnosti expresní kazety ve vektoru pGREEN-0029 metodou PCR, primery 

M13F a M13R. 

Na Obr. 20 je vidět produkt PCR reakce odpovídající vypočítané velikosti 1 726 bp. 

Správnost vložené expresní kazety byla ověřena sekvenací (Dr. Čestmír Vlček, CSc., 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Oddělení genomiky a bioinformatiky). 

Obr. 20: Elektroforéza produktu PCR (úsek zahrnující expresní kazetu) získaného

pomocí primerů M13F a M13R z vektoru pGREEN-0029 s vloženou expresní kazetou  

PP (15 µl) = produkt PCR získaný primery M13F a M13R z vektoru pGREEN-0029 

s vloženou expresní kazetou, M (5 µl) = Marker GeneRuler 1 kb DNA Ladder;               

1% agarosový gel  
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5 Diskuse  

Předkládaná práce se zabývá rostlinnými viry infikující brambor: M virem

bramboru (PVM) a virem svinutky bramboru (PLRV).

Práce týkající se PVM spočívala v určení sekvence českého izolátu VIRUBRA 

4/009, provedení fylogenetické analýzy kapsidových proteinů izolátů PVM a přípravě 

rekombinantního pohybového proteinu TGB1 českého izolátu VIRUBRA 4/007. Tato 

práce navazovala na předchozí práce Laboratoře virologie, ÚEB AV ČR, v. v. i., které      

se zabývaly sekvenací, tvorbou cDNA klonů, produkcí rekombinantních proteinů českých 

izolátů virů infikujících brambory a přípravou polyklonálních protilátek proti těmto 

rekombinantním proteinům.

PLRV je závažný virový patogen bramboru, proto by příprava transgenních rostlin 

bramboru rezistentních k tomuto patogenu měla velký ekonomický význam. Pro přípravu 

této transgenní rostliny byla připravena expresní kazeta v binárním vektoru pGREEN-0029 

obsahující 35S promotor, gen pro CP PLRV a nos transkripční terminátor. Tento konstrukt 

byl následně vnesen do bakterie A. tumefaciens.      

5.1  Sekvence PVM izolátu VIRUBRA 4/009, sekvenční podobnost  

        izolátu VIRUBRA 4/009 s ostatními izoláty a fylogenetická analýza  

       kapsidových proteinů PVM

První část mé práce bylo získání částí genomu PVM izolátu VIRUBRA 4/009       

za účelem sekvenace virového genomu (sekvenaci provedl Dr. Čestmír Vlček, CSc., Ústav 

molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Oddělení genomiky a bioinformatiky). 

Pro tento účel byly použity primery PVM, které jsou odvozené z pěti plně sekvenovaných 

izolátů PVM (tři evropské a dva asijské). Tyto primery byly s úspěchem použity již dříve 

při práci s českými izoláty VIRUBRA 4/007, VIRUBRA 4/016 a VIRUBRA 4/035.        

Při práci s izolátem VIRUBRA 4/009 však měly tyto primery omezenou použitelnost 

(pouze 7 z 38 primerů bylo funkčních) z důvodu odlišnosti sekvence tohoto izolátu. Přesto 

byly nakonec získány DNA fragmenty genomu VIRUBRA 4/009, které byly sekvenovány. 

Následně byly navrženy primery specifické pro izolát VIRUBRA 4/009, s jejichž pomocí 
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byly získány a sekvenovány další úseky jeho genomu. Sekvenací získaných genomových 

DNA fragmentů byly získány úplné nukleotidové sekvence čtecích rámců pro pohybové 

proteiny (TGB1, TGB2 a TGB3), kapsidový protein, „NA-binding“ protein a částečná

nukleotidová sekvence čtecího rámce pro virovou RNA-dependentní RNA polymerasu. 

Nukleotidové a aminokyselinové sekvence pohybových proteinů, kapsidového 

proteinu a „NA-binding“ proteinu byly porovnány s odpovídajícími sekvencemi ostatních 

dostupných izolátů PVM. Výstupem tohoto porovnání je velká podobnost českého izolátu 

VIRUBRA 4/009, jako jediného českého a zároveň evropského izolátu, s americkými 

izoláty (konkrétně s izolátem Idaho). 

Fylogenetická analýza nukleotidových a aminokyselinových sekvencí kapsidových 

proteinů dostupných izolátů PVM ukazuje jejich evoluční příbuznost. Z hlediska izolátu 

VIRUBRA 4/009 je velmi zajímavé, že patří společně s americkými izoláty do jedné 

skupiny a evolučně nejblíže je mu izolát Idaho. Nejpravděpodobnější vysvětlení je 

introdukce rostliny infikované americkým izolátem PVM z Ameriky do České republiky.    

Ostatní české izoláty patří společně s ostatními evropskými a asijskými izoláty     

do druhé evoluční skupiny. Třetí skupinu tvoří maďarský izolát. 

Další práce bude zahrnovat získání nukleotidové sekvence posledního čtecího 

rámce pro virovou RNA-dependentní RNA polymerasu a tvorbu infekčního cDNA klonu

PVM VIRUBRA 4/009.    

5.2  Příprava rekombinantního pohybového proteinu TGB1 PVM 

       izolátu VIRUBRA 4/007

Druhá část mé práce byla příprava rekombinantního pohybového proteinu TGB1 

PVM izolátu VIRUBRA 4/007 za účelem přípravy polyklonálních králičích protilátek proti 

tomuto proteinu, které budou mít využití při detekci a studiu životního cyklu tohoto viru. 

Využití rekombinantních proteinů pro přípravu protilátek je oproti metodám založeným   

na purifikaci viru výhodné v možnosti velkokapacitní a relativně časově nenáročné 

produkci rekombinantních proteinů (pokud je proces správně optimalizován).  

Pro přípravu proteinu TGB1 byl zvolen bakteriální expresní systém. Pro práci byla 

použita nezkrácená molekula TGB1 s hexahistidinovou N-koncovou kotvou. Velmi často 

se ale stává, že nezkrácené molekuly TGB jsou pro bakteriální buňky toxické a musí být 
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zkráceny na 5‘- a/nebo 3‘-konci. Nezkrácená molekula TGB je výhodná v tom, že bude

k dispozici široká škála epitopů, proti kterým mohou být polyklonální protilátky 

produkovány.  

Nejprve byla provedena exprese v 10 ml media při dvou různých teplotách: 37°C   

a 24°C (laboratorní teplota). Takto bylo zjištěno, že bakterie TGB1 protein produkují         

a je ho více při laboratorní teplotě. Následná exprese v 50 ml media byla proto prováděna 

při laboratorní teplotě. Z této exprese byla získána rozpustná a nerozpustná 

cytoplazmatická frakce proteinů pro zjištění, zda se protein TGB1 vyskytuje v rozpustné 

nebo nerozpustné formě. Všechen protein TGB1 byl přítomen v nerozpustné frakci,         

ve formě inkluzních tělísek. Tato skutečnost může být způsobena špatným poskládáním

proteinu například z důvodu absence eukaryotních chaperonů nebo absencí post-

translačních modifikací (nepřítomnost eukaryotických organel jako je endoplazmatické 

retikulum a Golgiho komplex). 

Nerozpustná cytoplazmatická frakce obsahující protein TGB1 získaná ze dvou 

expresí v 50 ml media byla přečištěna hustotní centrifugací přes sacharosový polštář. 

Imunochemickou detekcí (Western blot) bylo zjištěno, že takto přečištěná nerozpustná 

cytoplazmatická frakce obsahuje hlavně protein TGB1 a v menší míře protein                     

o molekulové hmotnosti přibližně 50 kDa, což odpovídá dvojnásobku molekulové 

hmotnosti TGB1. Možný dimer TGB1 může vznikat vlivem silného hydrofobního efektu. 

Následně byla stanovena celková koncentrace proteinů v nerozpustné cytoplazmatické

frakci. 

Exprimovaný rekombinantní protein TGB1 bude použit jako antigen pro přípravu 

polyklonální protilátky, která bude využívána pro výzkum pohybu PVM z buňky             

do buňky.

5.3  Příprava vektoru pGREEN-0029 s vloženou expresní kazetou   

       obsahující gen pro CP PLRV

Poslední část mé práce se týkala vložení expresní kazety obsahující gen pro CP

PLRV do binárního vektoru pGREEN-0029 za účelem přípravy transgenní rostliny 

bramboru rezistentní k tomuto viru. 
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Nejprve byl navrženými primery získán DNA konstrukt CP PLRV obsahující 

Kozakovu sekvenci a restrikční místa BglII (5‘-konec) a XbaI (3‘-konec). Tento produkt 

byl společně s vektorem pMON-OCS štěpen restrikčními enzymy BglII a XbaI,                  

a následně byly tyto dvě molekuly spojeny DNA ligací. Výsledkem bylo vložení DNA 

konstruktu CP PLRV do vektoru pMON-OCS, do oblasti mezi konstitutivní 35S promotor 

a nos transkripční terminátor. Správnost tohoto meziproduktu byla ověřena sekvenací. 

Následně byla expresní kazeta (35S promotor-gen pro CP PLRV-nos transkripční 

terminátor) vložena do oblasti T-DNA binárního vektoru pGREEN-0029. Takto připravený 

binární vektor byl transformován do bakterie A. tumefaciens. Plazmidy z pozitivní 

bakteriální kolonie byly izolovány a byla ověřena velikost konstruktu restrikční analýzou 

(provedl Mgr. Tomáš Moravec, PhD). 

Takto transformovaná bakterie A. tumefaciens byla odeslána panu RNDr. Oldřichu 

Navrátilovi, CSc. (Laboratoř virologie ÚEB AV ČR, v. v. i.) a bude použita pro přípravu 

transgenní rostliny bramboru rezistentní k PLRV.
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6 Souhrn 

Byly získány úplné nukleotidové sekvence čtecích rámců pro pohybové proteiny 

(TGB1, TGB2 a TGB3), kapsidový protein, “NA-binding” protein a částečná 

nukleotidová sekvence čtecího rámce pro virovou RNA-dependentní RNA 

polymerasu M viru bramboru (PVM) izolátu VIRUBRA 4/009. 

Bylo provedeno sekvenční porovnání PVM izolátu VIRUBRA 4/009 s ostatními 

dostupnými izoláty PVM a fylogenetická analýza jejich kapsidových proteinů.

Expresí v bakteriálním systému E. coli Rosetta-gami 2(DE3) byl připraven 

rekombinantní protein TGB1 PVM izolátu VIRUBRA 4/007, byl optimalizován 

způsob jeho purifikace a připraveno dostatečné množství tohoto proteinu pro přípravu 

polyklonální protilátky. 

Za účelem přípravy transgenní rostliny bramboru rezistentní k viru svinutky 

bramboru (PLRV) byl navržen a klonován konstrukt obsahující gen pro kapsidový 

protein PLRV, který byl transformován do bakterie A. tumefaciens binárním 

vektorovým systémem pGREEN-0029. 
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