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Abstract 

The aim of this work was to prepare the synthetic 5'UTR sequence of splicing 

variant Var 14 of glutamate carboxypeptidase II (GCPII). A method of two-step PCA was 

used to this purpose. The sequence was divided into 8 overlapping oligonucleotides that 

were combined into a single dsDNA by two consecutive PCR. Product of the synthesis was 

cloned into the auxilliary cloning vector pUC19. After the sequencing analysis detected 

mutations were corrected. The product was subcloned into the target vector pcDNA4 His 

Var 14 which already contained the sequence GCPII gene. This construct was then used 

for the construction of the calibration curve, which will serve as a standard for RT-PCR for 

quantitative detection of this variant of GCP II in patients with prostate cancer. Construct 

will be further used as an expression vector to produce of the variants Var 14 GCPII in 

eucaryotic baculovirus expression system. 

 

Keywords: 5'UTR, two-step PCA, pUC19, RT-PCR, GCPII 
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In Czech – Abstrakt 

Cílem této práce bylo připravit syntetickou sekvenci 5´UTR sestřihové varianty Var 

14 glutamátkarboxypeptidasy II (GCPII). K tomu byla použita metoda dvoukrokové PCA. 

Sekvence byla rozdělena do 8 překrývajících se oligonukleotidů a spojena do jedné dsDNA 

pomocí dvou po sobě jdoucích PCR. Produkt syntézy byl zaklonován do pomocného 

vektoru pUC19. Po jeho osekvenování byly opraveny nalezené mutace. Produkt byl 

subklonován do cílového vektoru pcDNA4 His Var 14 již obsahujícího sekvenci vlastního 

genu GCPII. Tento konstrukt byl následně použit k sestrojení kalibrační křivky, která bude i 

nadále sloužit jako standard pro RT-PCR pro zjištění kvantity této varianty GCP II u 

pacientů s rakovinou prostaty. Konstrukt bude také používán jako expresní vektor pro 

produkci Var 14 varianty GCPII v eukaryontním baculovirovém expresním systému.  

 

Klíčová slova: 5´UTR, dvoukroková PCA, pUC19, RT-PCR, GCPII 
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Seznam zkratek 

bp   pár bází (base pair) 

BSA   hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumine) 

DMT  dimetoxytrityl 

dsDNA  dvouvláknová DNA (double strand DNA)  

EDTA  kyselina ethylendiamintetraoctová 

GCP II  glutamátkarboxypeptidasa II 

kb   103 bází  

LCR   ligázová řetězová reakce (ligase chain reaction) 

NAA  N-acetylaspartát 

NAAG  N-acetylaspartylglutamát 

PCA   polymerase cycling assembly (cyklické polymerasové skládání  

sekvence DNA) 

PCFT  proton coupled folate transporter 

PCR   polymerasová řetězová reakce 

PSMA  prostatický specifický membránový antigen 

RFC   system přenosu redukovaných forem folátů (reduced folate carrier) 

RPM   počet otáček za minutu 

RT-PCR  Kvantitativní PCR v rálném čase (real time PCR) 

Tm melting point (bod tání – zde ve smyslu teploty, při níž dochází k 

rozvolnění dvojšroubovice DNA) 

Tris    Tris-hydroxymethyl aminomethan 
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1 Teoretická část 

1.1 Syntéza genu  

1.1.1 Historie syntézy genu 

Při objevování metod používaných při syntéze genu bylo mnoho milníků, které 

zásadnějším způsobem ovlivnily další výzkum. Mezi ně patří například myšlenka, že geny 

vedou k proteinům, hypotéza Beadle a Tatum [1], kdy z jednoho genu se syntetizuje jeden 

enzym a dále, že genetická informace je uložena v nukleových kyselinách. Transformační 

experiment Avery, Macleod a McCarty [2] byl důkazem přenosu genetické informace 

pomocí DNA. Dalším milníkem byla Watson-Crickova struktura DNA a její trojrozměrný 

model [3] a dále také Kornbergův objev, charakterizace a purifikace enzymu DNA 

polymerasy I [4].  

V 60. letech se Khoranova laboratoř věnovala problémům syntézy. Skládali 

opakující se di, tri a tetra-nukleotidy do krátkých polynukleotidových řetězců a snažili se 

vyvinout metody biochemické syntézy. Cílem této aktivity byla syntéza specifických DNA 

duplexů jako genu pro transfer DNA (např. tRNA geny). Tyto krátké oligonukleotidy mohly 

být poté skutečně použity jako templát [5]. Na tyto výsledky navázal Itakura, který dále 

rozvíjel chemickou syntézu. V roce 1977 jím a jeho kolektivem byl exprimován 

somatostatinový gen [6].  

Khoranovi se povedlo první biologicky funkční gen nasyntetizovat v roce 1979. 

Tento gen měl 207 bází a obsahoval právě Khoranovy již dříve za pomoci enzymatické 

katalýzy syntetizované duplexy [7]. S růstem možností technologií a výpočetní techniky 

pak od poloviny devadesátých let zažívají syntézy genů neustálý a průběžný vývoj a 

zdokonalování.  

Objevem metody PCR se stala syntéza genu mnohem jednodušší. Strategií 

chemické syntézy založené na této metodě je mnoho druhů, zvláště pak nejvíce 

používaná metoda PCA (polymerace cycling assembly) s následnou PCR amplifikací, která 

lze použít pro velikosti genu o stovkách bp až několika tisíců bp. Dalšími metodami 

založenými na metodě PCR jsou například LCR (ligase chain reaction), self-priming PCR, 

dual asymmetrical PCR (DA-PCR), PCR based assembly a template directed ligation (TDL).  

PCA byla popsána a použita pro syntézu 303-bp dlouhého HIV-2 Rev genu v roce 

1990 [8]. PCA metoda je založena na skládání dlouhých oligonukleotidů z kratších 
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fragmentů až do délky 3000 bází za pomocí DNA polymerasy místo použití DNA ligázy. 

Jednokroková PCA syntéza je odvozena od DNA shufflingu , jehož princip spočívá v in vitro 

náhodném štěpení genu DNA polymerasou I s následným znovuspojením smíchaných 

fragmentů a jejich rekombinací [9].  

Takto byl v roce 1995 pomocí jednokrokové PCA syntézy s následnou PCR 

nasyntetizován 2,7kb plasmid a následně pufirikován selekcí za pomocí antibiotik [10].  

 

1.1.2 Ligasová řetězová reakce (LCR, LAR)  

LCR je dvoufázová cyklická reakce. Stejně jako PCR, je LCR metodou, při které 

můžeme za účelem detekce stopových množství amplifikovat DNA. Na rozdíl od PCR není 

LCR zatížena vznikem nespecifických produktů vzniklých při amplifikaci, protože molekuly 

amplifikované pomocí LCR jsou přesně přiloženy jen k homologním úsekům templátové 

DNA [11, 12]. Obě vlákna syntetizované DNA se rozdělí do oligonukleotidů, které pokryjí 

jejich plnou délku a mezi vlákny se navzájem překrývají. LCR je rozdělena do dvou fází, kdy 

při první, o teplotě 95°C, dochází k rozvíjení dvouvláknové DNA na jednovláknovou. 

Následně při druhé fázi o teplotě 70°C jsou 2 sady oligonukleotidů hybridizovány 

k templátovým jednovláknovým molekulám a finálně spojeny termostabilní ligasou. 

Produkty z popsaného dvoufázového cyklu jsou pak použity jako templát následujících 

cyklů [13]. Je li třeba syntetizovat delší sekvenci rozdělenou do několika částí, navrhují se 

tyto části se vzájemným překryvem, aby mohly být následně spojeny a amplifikovány 

pomocí PCR reakce, v níž jako primery figurují koncové oligonukleotidy použité v syntéze. 

[13] 

 

1.1.3 Vlastní syntéza genu 

Dle Kodumal [6] v případě velmi dlouhé DNA sekvence o několika tisících bází je 

třeba syntézu rozložit do více kroků tak, že samotný gen je složen z několika segmentů 

(syntonů), které jsou složeny z jednotlivých oligonukleotidů (Obr. 1 na str. 12).  

Z oligonukleotidů lze tedy složit jednotlivé syntony a pomocí nich dále celý gen. Při 

syntéze genu je chybovost přímo dána délkou oligonukleotidů. Každý krok syntézy 

každého oligonukleotidu, při které se připojují jednotlivé nukleotidy k předcházejícím, má 

úspěšnost minimálně 99% [6].  
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Nukleotid ve zbylém 1% většinou v některém z kroků syntézy nenasedne na 

předcházející a oligonukleotid je tak zkrácen a jeho syntéza již dále nepokračuje. Tato 

zdánlivě vysoká úspěšnost syntézy nám dává ale jistotu pouze u velmi krátkých 

oligonukleotidů. Jelikož je počet kroků shodný s délkou požadovaného oligonukletidu, je 

možnost této chyby s rostoucím počtem požadovaných bází exponenciálně stoupající a 

například u délky 100 bází je pravděpodobnost chyby již okolo 63%. Proto delší 

oligonukleotidy již nelze považovat za vhodné k syntéze. K tomu navíc má na úspěšnost 

syntézy vliv další faktor, a sice relativně velký počet chyb (mutace, inserce, delece), které 

mohou nastat ať už při syntéze oligonukleotidů nebo při jejich následném nesprávném 

nasedání. Frekvence výskytu této chyby je do 0,3% bez ohledu na délku požadovaných 

oligonukleotidů [6]. 

To znamená, že čím kratší je syntetizovaný oligonukleotid, tím je možnost jeho 

postižení touto chybou menší. Toto zároveň platí pro celkový počet bází jednotlivých 

syntonů, kdy při doporučené délce 500 bází, je riziko zmíněné chyby z technických a 

ekonomických důvodů ještě přijatelné. 

Samotná syntéza oligonukleotidů začíná tak, že na pevnou fázi je 3´koncem 

připojen deoxynukleotidtrifosfát a jeho 5´konec je volný k nasednutí dalšího dNTP. Tento 

další dNTP nasedá svým volným 3´ koncem a svůj 5´ má konec chráněn pomocí DMT. 

V dalším kroku je DMT odstraněn, čímž je 5´ konec opět volný k nasednutí dalšího 

požadovaného chráněného dNTP. Použití DMT má za následek minimalizaci vzájemného 

nesprávného nasednutí. Celý postup se cyklicky opakuje pro každý jednotlivý dNTP až do 

cílové délky požadovaného oligonukleotidu [14]. 

Úspěšnost syntézy DNA ze syntetizovaných oligonukleotidů také závisí na 

teplotách tání jednotlivých přesahů. Tyto teploty jsou ovlivněny poměrem A/T a G/C párů, 

větší množství A/T párů má za následek nižší Tm. Co největší podobnost těchto teplot vede 

k lepšímu skládání dvouvláknových molekul, protože lze lépe omezit nespecifická 

nasedání přesahů s vyšší Tm při zajištění dostatečného nasedání přesahů s Tm nižší [15]. 

 



12 
 

 

Obr. 1: Model syntézy DNA z oligonukleotidů  

A: oligonukleotidy 2- 7 a jejich přesahy před 1. PCR, B: meziprodukty po 1 cyklu 1. PCR, C: výsledný produkt 1. PCR, D: 

nasedání oligonukleotidů 1 a 8 při 2. PCR na produkt 1. PCR, E: Výsledný produkt 2. PCR 

 

1.2 Glutamát karboxypeptidasa II (GCP II) 

1.2.1 Struktura GCPII a její sestřihové varianty 

Tento protein byl poprvé publikován v roce 1988. Jedná se o transmembránový 

glykoprotein [16]. GCPII je karboxypeptidasa a zařazuje se díky sekvenční podobnosti mezi 

metalopeptidasazy, jelikož má ve svém aktivním místě navázány 2 atomy zinku nezbytné 

pro svoji enzymatickou aktivitu [17]. Proto, aby mohla být GCP II aktivní, je nutná její  

N-glykosylace [18]. Jelikož se exprese tohoto proteinu podstatně zvyšuje při 

adenokarcinomu prostaty, je důležitým markem tohoto druhu karcinomu.  

PSMA (prostate specific membrane antigen) je nejčastější a nejstudovanější 

variantou mRNA. Tato varianta je tvořena 750 aminokyselinami, obsahuje extracelulární 

doménu (největší), transmembránovou doménu, ale i doménu intracelulární. 

FOLH 1 je gen pro GCPII, jenž se nachází na 11. chromozomu a skládá se z 19 

exonů a 18 intronů. Celková délka tohoto genu je okolo 60000 bp, [17, 19]. Produktem 

překladu genu FOLH 1 není jen jediný protein, jelikož dochází k jeho alternativnímu 

sestřihu, a proto vedle jeho nejběžnější varianty PSMA byly identifikovány ještě další 

varianty a sice PSM´[20], PSM-C, PSM-D [21], PSM-E [22], PSMA∆6, PSMA∆18 [23].  
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Vedle těchto dříve publikovaných variant bylo identifikováno ještě asi 20 jiných 

sestřihových variant, mezi nimi i námi studovaná varianta 14 (Var14) [24]. 

PSM´varianta je oproti PSMA zkrácena o transmembránovou a intracelulární 

doménu a je tedy cytosolárním proteinem [20]. Jelikož ale cytosolární proteiny nebývají 

N-glykosylované a tento protein N-glykosylován je, není možné jednoznačně potvrdit, že 

je produktem alternativního sestřihu. Je naopak možné, že jde o produkt proteolytického 

štěpení varianty PSMA [25]. 

Dalšími sestřihovými variantami jsou PSM-C a PSM-D [21]. Varianta PSM-C 

produkuje stejný protein jako PSM´, i když je na úrovni mRNA odlišná. Proteinový produkt 

varianty PSM-D je prodloužen o 77 aminokyselin na N-konci oproti PSM´ a PSM-C, jelikož 

obsahuje jeden přidaný intron.  

PSMA∆6 a PSMA∆18 jsou varianty postrádající exon 6, resp. Exon 18 a proteiny 

vzniklé překladem těchto mRNA jsou enzymaticky neaktivní.  

Nedávno objevenou variantou je PSM-E, která obsahuje oproti PSMA jeden exon 

navíc. Exon je tvořen 97 nukleotidy a je vložen mezi nukleotidy 379 a 380 varianty PSMA. 

PSM-E varianta je kratší o úsek 93 nukleotidů v oblasti 2232-2324 [22]. 

Námi studovaná varianta 14 (Var14) oproti variantě PSMA obsahuje inzerci mezi 

transmembránovou a extracelulární doménou. Varianta 14 má zároveň prodloužený  

1. exon, dále se exprimuje v HEK buňkách (human embryonic kidney cells) a je 

glykosylována i bez nekódující sekvence 5´UTR. Dle tvrzení Mgr. Václava Navrátila [24] je 

protein enzymaticky aktivní oproti variantě PSME, u které toto není zcela jasné.  

Protein GCPII lze také nalézt pod názvem NAALADasa (N-acetylated-alpha-linked-

acidic-dipeptase). Jelikož jak už název napovídá je tento enzym schopen štěpit fyziologický 

substrát N-acetylaspartylglutamát (NAAG) na N- acetylaspartát (NAA) a glutamát 

(Obr. 2). 

 

 
Obr. 2: Štěpení N-acetylaspartylglutamátu na N-acetylaspartát a glutamát 
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Jako další název pro GCP II je uváděn foláthydrolasa. Jelikož je tento enzym 

schopen odštěpovat jednotlivé glutamáty z polyglutamylovaného folátu a tyto foláty jsou 

poté vstřebávány v tenkém střevě.  

 

1.2.2 Fyziologické funkce GCPII 

GCP II v prostatě 

Tento antigen byl původně nazván PSMA (prostate specific membrane antigen), 

jelikož se předpokládalo, že je specifický pouze pro prostatu. PSMA je ve velké míře 

zastoupena při adenokarcinomu prostaty a slouží jako jeho marker [26, 27]. Naopak 

mRNA jako PSM´ je ve velké míře zastoupena ve zdravé tkáni. Dle Su [20] tak může 

antigen PSMA sloužit jako indikátor progrese nádoru, neboť zdravá tkáň má daleko vyšší 

poměr mRNA pro PSM´/PSMA. Intracelulární protein kódovaný PSM´ nemůže být 

glykosylován, jelikož nemá signální sekvenci pro transport do endoplazmatického retikula 

a díky tomu nemůže být enzymaticky aktivní [28]. 

Vzhledem k objeveným vlastnostem je GCP II nadějí pro léčbu adenokarcinomu, 

neboť jej můžeme využít například k zacílení radioaktivního isotopu na postižené buňky.  

 

GCP II v nervové soustavě 

Bylo zjištěno, že za štěpení nejrozšířenějšího peptidového neurotransmiteru NAAG 

na NAA a glutamát, je odpovědný právě enzym GCP II [16, 29]. Toto štěpení ukončuje 

účinek NAAG, který se podílí na přenosu nervových vzruchů. Glutamát, jako produkt 

štěpení NAAG, díky své neurotoxicitě hraje velkou roli při odumírání neuronů ve tkáni. 

Proto přítomnost GCP II negativně ovlivňuje stav a reparaci tkání například při zasažení 

cevní mozkovou příhodou nebo jiných nervových onemocněních. Inhibicí GCPII a tím 

snížení volného L-glutamátu vede ke zmenšení poškození neuronů a také byly prokázány 

antikonvulzivní účinky a s tím spojený potenciální krok k léčbě epilepsie [17]. 

 

GCP II v tenkém střevě 

Úloha GCPII v tenkém střevě spočívá zejména v odštěpování konjugovaných 

glutamátů od kyseliny listové. Díky tomu se může tato důležitá složka potravy ve střevech 

vstřebat. Samotné vstřebávání probíhá pomocí specifického transportéru PCFT, který 
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zajišťuje přenos kyseliny listové dovnitř buňky [30]. Další transportér RFC pak pomocí 

bazolaterární membrány zajistí přenos do krevního řečiště [31]. 

 

GCP II v angiogenezi  

Angiogeneze neboli novotvorba krevních kapilár se ve vztahu k GCP II jeví 

nejednoznačně. Na jedné straně indikuje přítomnost GCP II nádorové onemocnění 

vaskulatorních tkání v plicích, tlustém střevě, prsu a ledvinách [32, 33], na druhé straně 

její nepřítomnost může mít za následek nízký počet kapilár a jejich defekty.  

 

1.3 Real Time Polymerase Chain Reaction 

1.3.1 Popis metody 

RT-PCR (real time RT- PCR nebo i qPCR) je variantou PCR metody, která nám 

umožňuje v reálném čase sledovat tvorbu produktu a dále přesně stanovit množství 

původního templátu. Mimo jiné také umožňuje zjistit účinnost probíhající PCR 

amplifikace. Zkratka RT-PCR se mimo jiné používá pro „reverse transcription RT-PCR“, kdy 

je reverzně přepisována RNA do DNA a následně je amplifikována klasickou PCR reakcí. 

V našem případě tato zkratka ale znamená Real Time-PCR. U klasické PCR můžeme 

vyhodnotit množství výsledného PCR produktu až po ukončení všech cyklů. Nemůžeme 

ale zjistit, zda reakce nevyčerpala některý ze svých substrátů (dNTPs, primery) ještě před 

koncem reakce. To znamená, že PCR reakce může například od poloviny běžet 

„naprázdno“. Z toho vyplývá, že konečné množství PCR produktu není závislé na množství 

původního templátu, ale je limitováno množstvím substrátů. U klasické PCR je velmi 

obtížné zjistit, v jaké fázi se nachází nárůst množství produktu, jelikož není možné reakci 

při jejím průběhu sledovat. Bylo by to možné pouze za předpokladu, kdybychom po 

každém cyklu PCR vzorky odebrali a analyzovali pomocí ne zcela přesné elektroforézy. 

Naopak u RT-PCR toto množství sledovat můžeme a naměřené závislosti množství 

produktu na počtu cyklů využít pro stanovení množství templátové DNA. Množství dsDNA 

se u RT-PCR stanovuje fluorimetricky po každém cyklu. [34] 
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1.3.2 Příprava vzorků a měření 

RT-PCR probíhá stejně jako klasická PCR, jediný rozdíl je v tom, že vzorek je 

nanášen na mikrotitrační destičku, z které pak fluorescenčním detektorem stanovíme 

množství dsDNA. K tomuto stanovení se používají v zásadě dvě metody: 

1.) SYBR® green: SYBR® green se nespecificky váže na dsDNA a díky tomu můžeme 

s nárůstem jeho fluorescence stanovit množství dsDNA v roztoku. Excitace 

fluoroforu nastává při vlnové délce 488nm a emise při 522nm.  

2.) Sonda založená na principu fluorescenčního rezonančního přenosu energie  

(FRET- fluorescent resonance energy transfer)  

Tato metoda je specifická pro konkrétní amplifikovanou sekvenci a pracuje na 

principu hybridizace amplifikovaného úseku fluorescenční sondou, která nasedne do 

vnitřní části sekvence templátu zároveň s nasedáním primerů. Jako sonda se používá 

krátký oligonukleotid, jenž má na jednom konci fluorofor a na druhém konci zhášeč 

fluorescence (quencher). Nejčastěji používaným fluoroforem je karboxyfluorescein 

(FAM) [34].  

Zhášečem bývá TAMRA (tetramethylrhodamin). Tato sonda se díky 

5´�3´exonukleázové aktivitě Taq polymerasy při následné polymeraci odbourá na 

jednotlivé nukleotidy. Touto reakcí dojde k vzájemnému vzdálení fluoroforu a zhášeče a 

vznikne jeden nezhášený fluorofor na každou vzniklou molekulu dsDNA. Toto pak 

sledujeme jako vzrůstající fluorescenci .  

Pro samotné měření je nutné připravit kalibrační řadu vzorku DNA jakožto 

templátu. Jednotlivé koncentrace molekul DNA jsou v desítkové řadě od 108 až po 102 

molekul . μl-1. Pro stanovení koncentrace molekul DNA se používá spektrofotometrie. 

Navíc se jednotlivé reakce provádějí vedle sebe třikrát (v triplikátech) za účelem kontroly 

správnosti pipetování [34].  

 

1.3.3 Vyhodnocení  

Každou reakci (koncentraci) pak můžeme sledovat na charakteristické 

fluorescenční křivce, která má několik částí: exponenciální, lineární a koncovou.  

Trojice křivek pro každou koncentraci (triplikát) by měly být posunuty k vyšším 

cyklům PCR se snižující se koncentrací a v ideálním případě měly by mít stejný tvar. 
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Samotné vyhodnocení kvantity neznámého vzorku DNA nebo RNA (v případě RNA se 

takto kvantifikuje i mRNA) se provede porovnáním výsledku jeho amplifikace oproti 

kalibrační řadě. Pro toto vyhodnocení je nutné si na každé křivce zvolit referenční bod 

(tzv. crossing point), označovaný CP nebo také CT (cycle threshold). Tento bod lze 

definovat buď jako průsečík křivky s přímkou udávající zvolenou konstantní hodnotu 

fluorescence, nebo přesněji jako bod, v němž je druhá derivace křivky maximální [34].  

RT-PCR lze také použít pro detekci více různých sekvencí mRNA. Pro takovéto 

paralelní měření je pro pozdější kalibraci vhodné naměřit i obdobné křivky jiné sekvence, 

která je přítomna na obou plazminech standardů a je shodná, například genem kódujícím 

rezistenci na určité antibiotikum. V ideálním případě nám pokus poskytne stejný výsledek. 

V reálném případě vzájemným poměrem těchto dvou typů mRNA můžeme opravit 

relativní chybu, která mohla vzniknout nepřesností ve stanovení koncentrace DNA. 

Další vyhodnocení spočívá ve stanovení účinnosti metody PCR. Do grafu vyneseme 

na osu y počet cyklů, v němž křivka dosáhne bodu crossing point, na osu x pak hodnotu 

logaritmu koncentrace DNA v reakci. Těmito body proložená přímka nám  

po odlogaritmování udává účinnost reakce, která by v ideálním případě měla být co 

nejblíže hodnotě 2 [35].  
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2 Cíl práce  

Nasyntetizovat 5´UTR genu GCPII pro sestřihovou variantu Var14, zaklonovat tuto 

DNA do expresního plasmidu pcDNA4 V5 His A Var14 UTR a použít tento konstrukt jako 

standard pro metodu RT-PCR. Konstrukt bude dále sloužit také jako expresní vektor pro 

produkci rekombinantního proteinu v eukaryotických buňkách v baculovirovém 

expresním systému. 
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3 Chemikálie, materiál a přístroje 

Přístroj:       Výrobce: 

autokláv      Thermo scientifics 

centrifuga AllegraTM X-22R Centrifuge  Beckman coulter 

centrifuga minifuge pico     Heraeus Instruments 

předvážky      AND 

termocyklér       Techne  

UV transilluminator     Ultra Lum 

Safe Imager™ blue light transilluminator  Invitrogen 

elektroforéza horizontální    Shelton Scientific 

inkubátor      Flow Laboratories 

třepačka       Gallenkamp 

vodní lázeň       Techne 

nanodrop spektrofotometr ND -100    Thermo scientific  

Light Cycler ® 480 II      Roche  

Ika® vortex Genius 3     IKA® Werke GmbH & Co. KG 

 

Chemikálie a další materiál: 

agarosa       Serva,Heidelberg,Německo 

       Lonza, USA 

ampicilin       Sigma, Německo 

bromfenolová modř     Sigma, Německo 

BSA         NEB, USA  

CH3COOK       Lach- Ner s.r.o. 

HPLC voda       ÚOCHB 

dNTPs        Top Bio 

EDTA       Sigma, Německo 

ethidium bromid     Sigma, Německo 

fenol       Fluka, Německo 

glukosa      Fluka, Německo 

hydroxid sodný     Lach- Ner s.r.o. 
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chloroform      Fluka, Německo 

kyselina octová     Lach- Ner s.r.o. 

LB agar       Sigma, Německo 

LB médium      Sigma, Německo 

ligázový pufr       Takara 

NaCl       Lach- Ner s.r.o. 

NEBuffers 2, 3, 4      NEB, USA 

oligonukleotidy GCP1-GCP8 (Var14)   Metabion 

Pfu polymerasa      Promega, USA 

Pfu pufr (5x)       Promega, USA 

Na2HPO4
      Lach- Ner s.r.o. 

probe master: 

SYBR® Green I Master: kat. č. 04 707 516 001 Roche 

LC 480 Probes Master: kat. č. 04 707 494 001 Roche 

Restrikční endonukleázy 

(BamHI, HindIII, SacII, KpnI, PstI)    NEB, USA 

RNAsa        Qiagen 

sacharosa      Lach- Ner s.r.o. 

SDS        Fluka, Německo 

SYBR® Safe 10000x v DMSO     Invitrogen, USA     

Tris – Tris (hydroxymethyl)amino-methan  Fluka, Německo  

T4 DNA ligasa      Takara 

plasmid – pUC19     Top Bio 

plasmid – pcDNA4     ÚOCHB 

standard pro DNA 155-970;200 – 1500;200-1600  Top Bio 

standard pro DNA 2000-10000    Top Bio 

etanol 96%      Lach-Ner s.r.o. 

izolační kit NucleoSpin ® Extract II    Macherey-Nagel,Něměcko 
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4 Metody 

4.1 Syntéza nekódující sekvence 5´UTR před genem GCPII varianty Var14  

Nekódující sekvence 5´UTR o 444bp (Obr. 3) byla rozdělena pomocí programu 

Gendes do 8 oligonukleotidů o maximální délce 80bp s přesahy 18bp. Do této sekvence 

byla navržena restrikční místa HindIII (AAGCTT) a BamHI (GGATCC) tak, aby bylo možno 

nekódující sekvenci překlonovat do pomocného plasmidu pUC19 (Tab. 1). Restrikční místa 

KpnI (GGTACC) a SacII (CCGCGG) pro překlonování do výsledného plasmidu 

pcDNA4 His Var14 byla v sekvenci již obsažena. Pomocí aplikace Oligo Analyzer [38] byly 

zjištěny teploty tání jednotlivých přesahů. Následně bylo všech 8 navržených 

oligonukleotidů ve směru od 5´konce ke 3´konci nasyntetizováno firmou Metabion. 

 

 

 

 

Tab. 1 : Sekvence rozdělená do oligonukleotidů včetně zobrazení Tm a restrikčních endonukleáz. 

Barevně označené konce oligonukleotidů odpovídají přesahům v jejich sekvencích, stejná barva nebo podtržení 

označuje vzájemnou komplementaritu. Dále jsou vyznačena použitá restrikční místa 

       HindIII KpnI                                                          61.2 ºC                                                                 

GCP 1 5´ -  CAGAAGCTTGGTACCCTCAAAAGGGGCCGGATTTCCTTCTCCTGGAGGCAGATGTTGCCTCTCTCTCTCGCTCGGATTGG - 3´  

    61.2 ºC                                                                  61.5 ºC    

GCP 2 5´ -  CTCTCTCGCTCGGATTGGTTCAGTGCACTCTAGAAACACTGCTGTGGTGGAGAAACTGGACCCCAGGTCTGGAGCGAATT - 3´  

    58.3°C                                             PstI                   61.5 ºC                                   

GCP 3 5´ -  CACGGCGGGGTAAAGTCTCTCTCAATCTCACTAATGCCTCGCTTATCAGCCCTGCAGGCTGGAATTCGCTCCAGACCTGG - 3´  

    58.3 ºC                                                                  71.6 ºC    

GCP 4 5´ -  AGACTTTACCCCGCCGTGGTGGTTGGAGGGCGCGCAGTAGAGCAGCAGCACAGGCGCGGGTCCCGGGAGGCCGGCTCTGC - 3´  

    72.6 ºC                                                                  71.6 ºC    

GCP 5 5´ -  GGCGGCGCGCGGTGGCCACAGCCGAGTCGGTTTCGTGAAGGAGATTCCACATCTCGGCGCGAGCAGAGCCGGCCTCCCGG - 3´  

    72.6 ºC                                                                  60.8 ºC    

GCP 6 5´ -  TGGCCACCGCGCGCCGCCCGCGCTGGCTGTGCGCTGGGGCGCTGGTGCTGGCGGGTGGCTTCTTTCTCCTCGGCTTCCTC - 3´  

                                                                             60.8 ºC    

GCP 7 5´ -                                                            CGAA GAGGAAGCCGAGGAGAAA   - 3´  

       BamHI  SacII                                                          62.9 ºC   

GCP 8 5´ -  TTTGGATCCGCGGCACCACGGGGAAGACTCCGAGGTTTGCTCCGCGAGGCGCCCCCCTACCGAAGAGGAAGCCGAGGA  - 3´  

  

CAGAAGCTTGGTACCCTCAAAAGGGGCCGGATTTCCTTCTCCTGGAGGCAGATGTTGCCTCTCTCTCTCGCTCGGA
TTGGTTCAGTGCACTCTAGAAACACTGCTGTGGTGGAGAAACTGGACCCCAGGTCTGGAGCGAATTCCAGCCTGCA
GGGCTGATAAGCGAGGCATTAGTGAGATTGAGAGAGACTTTACCCCGCCGTGGTGGTTGGAGGGCGCGCAGTAGAG
CAGCAGCACAGGCGCGGGTCCCGGGAGGCCGGCTCTGCTCGCGCCGAGATGTGGAATCTCCTTCACGAAACCGACT
CGGCTGTGGCCACCGCGCGCCGCCCGCGCTGGCTGTGCGCTGGGGCGCTGGTGCTGGCGGGTGGCTTCTTTCTCCT
CGGCTTCCTCTTCGGTAGGGGGGCGCCTCGCGGAGCAAACCTCGGAGTCTTCCCCGTGGTGCCGCGGTAGGTTT 

Obr. 3: Sekvence pro oblast 5´UTR GCP II Var14 
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4.2 Amplifikace DNA metodou PCR 

Po obdržení nasyntetizovaných oligonukleotidů byly všechny oligonukleotidy 

rozpuštěny v mikrozkumavkách do koncentrace 20 μmol. l-1 . Poté byla provedena  

1. PCR, v níž roli templátu i primerů hrají oligonukleotidy GCP 2 – GCP 7: Do 0,5 ml PCR 

mikrozkumavky s reakční směsí (Tab. 2) bylo napipetováno po 1μl každého  

z oligonukleotidů GCP 2 – GCP 7. 

Ve 2. PCR reakci funkci templátu plnil 1μl amplifikovaného produktu z 1. PCR 

reakce, ke kterému byly jako primery přidány 1 μl oligonukleotidu GCP 1  

a 1μl oligonukleotidu GCP 8 a dále reakční směs shodná jako u 1. PCR (Tab. 2). 

 

Tab. 2: Složení reakční směsi pro obě PCR reakce 

Složka Objem 

Pfu Pufr (5x) 5 μl 
10mM dNTPs 1μl 
Pfu polymerasa 0,5 μl 
HPLC voda doplněk do 50 μl směsi 

 

Obě reakce probíhaly zvlášť po sobě, ale nastavení termocykléru bylo identické. 

Teplota 94°C byla zadána pro denaturaci DNA, 55°C byla teplotou nasedání primerů, 73°C 

pro následnou elongaci DNA a 4°C pro chlazení (Tab. 3). 

  

Tab. 3: Nastavení termocykléru 

Program Počet cyklů programu Teplota [°C] Délka cyklu [min] 
01 1 94 5 
02 30 94 0,5 
  55 0,5 
  73 1 
03 1 73  8 
04 1 4 10 
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4.3 Separace DNA fragmentů pomocí agarosové elektroforézy 

Pro přípravu 1,2% (w/v) gelu bylo naváženo 0,72 g agarosy. Agarosa byla smíchána 

se 60 ml 1x TAE, který byl připraven zředěním koncentrátu 50x TAE pufru a směs byla 

povařena v mikrovlnné troubě 1,5 min. Vypařená voda byla doplněna a po zchladnutí 

agarosy na cca 50°C bylo přidáno: 

4.3.1 60 μl ethidium bromidu (0,5 µg . µl -1) nebo 

4.3.2 6 μl SYBR® Safe (10000x DMSO) 

 

Následně byla směs promíchána a vlita do elektroforetické vaničky, do které byl 

vložen hřeben pro vytvoření jamek pro umístění vzorků. Po ztuhnutí gelu byl hřeben 

opatrně vyjmut, vanička s gelem byla vložena do aparatury a gel byl převrstven 1xTAE 

pufrem.  

Do jedné jamky byl napipetován standard velikostí fragmentů dsDNA, dále potom 

vzorky k separaci smíchané s 5x vzorkovým pufrem v poměru 4:1 a aparatura byla 

připojena ke zdroji stejnosměrného napětí 110 V na 30 min tak, že na straně jamek byla 

katoda a na protilehlé straně anoda. Vizualizace proužků DNA byla provedena v případě 

gelu s ethidiumbromidem (4.3.1) na UV transiluminatoru a v případě gelu se SYBR® Safe 

(4.3.2) na Safe Imager™ VIS transilluminátoru. Výsledek byl vyfotografován [36]. 

 

50x TAE pufr: 12,1 g Tris – Hcl, 2,9 ml 99,8 % CH3COOH, 10 ml 0,5 M EDTA,H2O do 

celkového objemu 200 ml, pH ~ 8,3  

Vzorkový pufr:  40% sacharóza, 0,1% Bromfenolová modř  

 

4.4 Izolace DNA z agarosového gelu 

Izolace DNA byla provedena pouze s gely se SYBR® Safe a nikoliv s gely s ethidium 

bromidem z toho důvodu, že ozařování DNA UV zářením nutným pro excitaci ethidia 

může způsobit její poškození a následné mutace v produktu. Požadovaný proužek o 

odpovídající délce byl vyříznut z gelu odlamovacím nožíkem, přenesen do 1,5 ml 

mikrozkumavky, k němu byl dle návodu z komerčně dodávaného izolačního kitu přidán NT 

vazebný pufr tak, že ke každým 100 mg gelu bylo přidáno 200 µl tohoto NT vazebného 

pufru. Gel byl rozpuštěn ve vodní lázni na plováku (55°C), přenesen na minikolonku a 
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stočen 1 min při 11900 RPM. DNA se tímto navázala na membránu minikolonky. Následně 

bylo přidáno 700 µl NT3 promývacího pufru, minikolonka byla znovu stočena 1 min při 

11900 RPM a dále sušena 2 min při stejných otáčkách. Do čisté 1,5 ml mikrozkumavky 

bylo eluováno 15 – 50 µl DNA NE elučním pufrem centrifugací 1 min při 11900 RPM.  

 

NE eluční pufr:  5mM Tris/HCl pH 8,5  

 

4.5 Restrikční štěpení plasmidu pUC19 a nekódující sekvence 5’UTR 

Produkt 2. PCR (insert) stejně jako plasmid (pUC19) byly štěpeny postupně, 

nejdříve restrikční endonukeázou BamHI (GGATCC) a poté HindIII (AAGCTT). Do 1,5 ml 

mikrozkumavky byla připravena reakční směs (20 µl) pro štěpení izolovaného insertu  

(4.4) restrikční endonukleázou BamHI, (tab. 5 na str. 25) do druhé 1,5 ml mikrozkumavky 

byla připravena shodná směs (Tab. 4), obsahující místo insertu izolovaný plasmid  

(4.4). Mikrozkumavky se směsí k restrikčnímu štěpení byly inkubovány při 37°C 2,5 hod. 

Po dokončení štěpení pomocí BamHI byly obě směsi analyzovány gelovou elektroforézou 

(4.3.2) a následně izolovány z gelu se SYBR® Safe do 15 µl. (4.4). 

 

Tab. 4: Reakční směs pro štěpení insertu i plasmidu pomocí BamHI.  

V závorkách jsou uvedeny hodnoty pro reakční směs ve druhé mikrozkumavce (štěpení plasmidu pomocí BamHI). 

Složka reakční směsi Objem [µl] 

NEBuffer 3 (10x)  2 

BSA (10x) 2 

DNA (pUC19) 13 (3) 

BamHI  0,5 

HPLC H2O 2,5 (12,5)  
 

Štěpení pomocí HindIII bylo provedeno při stejných podmínkách jako štěpení 

BamHI. Obě směsi byly inkubovány při 37°C 2,5 hod., následně analyzovány gelovou 

elektroforézou (4.3.2) a izolovány do 15 µl (4.4). Do reakčních směsí bylo ale pipetováno 

0,5 µl HindIII místo BamHI (Tab. 5 na str. 25).  
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Tab. 5: Reakční směs pro štěpení insertu i plasmidu pomocí HindIII. 

V závorkách jsou uvedeny hodnoty pro reakční směs ve druhé mikrozkumavce (štěpení plasmidu pomocí HindIII). 

Složka reakční směsi Objem [µl]  

NEBuffer 2 (10x) 2 

BSA (10x) 2 

DNA (pUC19) naštěpen BamHI 13(3) 

HindIII 0,5 

HPLC H2O 2,5 (12,5)  

 

Po izolaci obou štěpených fragmentů pomocí izolačního kitu byla provedena 

kontrolní vizualizace gelovou elektroforézou (4.3.1). Výsledkem štěpení byly oba 

fragmenty s lepivými (kohezními) konci. Takto byl připraven insert i plasmid k následné 

ligaci.  

 

4.6 Ligace insertu do plasmidu 

Do první 1,5 ml mikrozkumavky bylo napipetováno 13 µl naštěpeného insertu 

(pomocí obou restrikčních endonukleáz), 3 µl naštěpeného plasmidu (pomocí obou 

restrikčních endonukleáz), 2 µl ligázového pufru, 1,5 µl HPLC H2O a 0,5 µl T4 DNA ligázy. 

Do druhé 1,5 ml mikrozkumavky bylo napipetováno 3 µl štěpeného plasmidu, 2 µl 

ligázového pufru, 14,5 µl H2O a 0,5 µl T4 DNA ligázy. Tato směs s konečným objemem  

20 µl slouží jako slepý pokus, který je kontrolou, zda ligační reakcí nedochází k uzavření 

samotného plasmidu bez inzertu.  

Obě 1,5 ml mikrozkumavky byly inkubovány při laboratorní teplotě po dobu  

4,5 hod a následně ihned použity k transformaci kompetentních buněk. 

 

4.7 Transformace kompetentních buněk DH5α (E.coli) 

Před transformací bylo nutno vysterilizovat v autoklávu LB – médium, LB – agar, 

špičky a mikrozkumavky, se kterými byla následně provedena transformace, která byla 

provedena sterilně nad kahanem. 

Ke dvěma alikvotům po 100 µl rozmražených kompetentních buněk uchovávaných 

původně při -80°C bylo napipetováno celé množství ligované DNA (do 1. mikrozkumavky) 

a dále také „slepý pokus“ (do 2. mikrozkumavky). Alikvoty byly ponechány 30 min na ledu. 

Po 30 min. byl ve vodní lázni proveden heat shock 90 sec. při 42°C a buňky byly položeny 
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opět na 1 min. na led. Následně bylo do každého alikvotu napipetováno 600 µl LB- média, 

buňky byly jemně promíchány a inkubovány při 37°C 45 min. Po 45 min. byly inkubované 

buňky stočeny 1 min. při 5000 RPM, z alikvotů bylo odebráno 500 µl supernatantu a každá 

z pelet resuspendovaných ve zbytku média byla rozetřena mikrobiologickou hokejkou na 

jednu z označených ploten. Plotny byly inkubovány při 37°C přes noc.  

 

4.8 Selekce transformovaných buněk 

Po inkubaci byl nejdříve vyhodnocen počet kolonií na plotnách. Pokud byl počet 

kolonií na plotně, kde plasmid obsahoval zaligovaný insert, podstatně vyšší než na plotně 

kontrolní (alespoň 2-3-krát, nejlépe však rozdílem řádu), bylo v pokusu pokračováno, 

v opačném nikoli. Do falkonek bylo odlito po 5-10 ml LB-média s ampicilinem o finální 

koncentraci 0,1 µg/ml. Média ve falkonkách byla zaočkována pomocí sterilních 

pipetovacích špiček koloniemi z plotny, na níž bakterie nesou plasmid se zaligovaným 

insertem. Každá špička byla zároveň otřena na záložní plotnu s LB agarem s ampicilinem o 

stejné koncentraci (master plate). Takto bylo zaočkováno 4-6 kolonií. Zaočkované 

falkonky byly inkubovány v třepačce při 200 RPM a 37 °C přes noc, záložní plotna pak 

v inkubátoru při 37°C také přes noc.  

 

4.9 Minipreparace plasmidové DNA 

Narostlé bakteriální kultury se zaklonovaným rekombinantním plasmidem byly  

po vyvážení stočeny na centrifuze AllegraTM X-22R 5 min. při 4500 RPM a 4°C. Supernatant 

ze všech falkonek byl i se špičkou odlit a k peletám bylo napipetováno 500 µl PBS. Pelety 

byly resuspendovány na vortexu, buňky byly přeneseny do čistých 1,5 ml mikrozkumavek 

a stočeny 2 min. při 7000 RPM. Supernatant byl znovu odlit a k buňkám přidáno 100 µl 

roztoku I. Pelety byly resuspendovány a hned poté bylo přidáno 200 µl roztoku II (čerstvě 

připraveného). Mikrozkumavky byly ponechány 5 min. při laboratorní teplotě. K lyzátům 

bylo přidáno 150 µl roztoku III, vzorky byly promíchány a ponechány dalších 5 min.  

na ledu. Mikrozkumavky byly centrifugovány 5 min. při 13 000 RPM, supernatanty byly 

přeneseny do čistých mikrozkumavek, ke kterým bylo následně napipetováno 500 µl 

směsi fenol/chloroform 1:1 a vzorky byly opět centrifugovány 5 min. při 13000 RPM. Do 

čistých mikrozkumavek byla poté odebrána vrchní vrstva tak, aby nedošlo k nasátí 
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proteinů na fázovém rozhraní. Dále bylo přidáno 800 µl 96% etanolu a vše ponecháno při 

-20°C po dobu 20 min. Směsi byly opět centrifugovány 8 min. při 13000 RPM a následně 

k nim bylo přidáno 200 µl 70% ethanolu. Ethanol byl poté pipetou odstraněn a pelety byly 

vysušeny na vzduchu. Tyto pelety byly resuspendovány ve 100 µl TE pufru a bylo k nim 

přidáno 1 µl RNAsy (1 mg.ml-1). Vzorky byly následně inkubovány 2,5 hodiny při 37°C a 

restrikčně štěpeny z důvodu potvrzení správného zaligování našeho insertu do plasmidu. 

Restrikční štěpení plasmidu pUC19 obsahujícího zaligovaný insert bylo provedeno 

pomocí BamHI a HindIII, tentokráte ale naráz. Do reakční směsi bylo napipetováno 10 µl 

vzorku z minipreparace (rekombinantního plasmidu), 2 µl NEBuffer 2(10x), 2 µl BSA (10x), 

5 µl HPLC vody, 5 µl BamHI, 0,5 µl HindIII. 

Restrikční štěpení z cílového plasmidu pcDNA4 bylo provedeno pomocí  

KpnI (GGTACC) a SacII (CCGCGG). V reakční směsi bylo napipetováno 10 µl vzorku pcDNA4 

s již zaligovanou sekvencí genu GCPII var14, 2 µl NEBuffer 4 (10x), 2 µl BSA (10x), 5 µl 

HPLC vody, 0,5 µl KpnI a 0,5 µl SacII.  

Výsledky restrikčního štěpení (miniprepy) byly analyzovány gelovou elektroforézou 

(4.3.1).  

 

PBS:   10mM PO4
3-, 100 mM NaCl, pH 7,2 

TE:   10mM Tris, 1mM EDTA, pH 8,0 

Roztok I:  10 mM EDTA (pH 8,0), 50 mM glukosa, 25 mM Tris–HCL (pH 8,0),  

RoztokII:  1% (w/v) SDS , 0,2 M NaOH,  

RoztokIII:  3 M CH3COOK, 2 M CH3COOH 

 

4.10 Sekvenace 

Sekvenační analýza byla provedena v servisní sekvenační laboratoři PřF UK Praha 

Sangerovou metodou [37], použity byly primery pro pUC19 a sice M13 forward nebo M13 

reverse. Pro plasmid pcDNA4 His Var14 byl použit primer T7 promotor.  

Vzorky z minipreparace (rekombinantní plasmid se zaligovaným insertem) byly 

napipetovány do 200 µl tenkostěnných PCR mikrozkumavek , k nim bylo napipetováno  

3 µl HPLC vody a řádně označeny byly odneseny do sekvenační laboratoře. Výsledky ze 

sekvenační laboratoře byly analyzovány programy Chromas lite a JAligner.  



28 
 

4.11 Oprava mutace po sekvenaci pomocí oligonukleotidu GCP 1 a GCP 8 

V průběhu práce bylo sekvenční analýzou zjištěno, že každý z vybraných klonů 

obsahuje jednu nebo více mutací, popřípadě delecí, které je třeba opravit. 

Oprava byla provedena pomocí 2. PCR reakce za použití prvního a posledního 

oligonukleotidu (CGP 1 a GCP 8), které měly roli opravných primerů a které byly 

napipetovány ke směsi na 2. PCR (Tab. 2 na str. 22). Jako templát byl použit klon s danou 

mutací, popřípadě delecí. Další sekvenací bylo zjištěno, že tato oprava nefungovala. Proto 

byla provedena oprava pomocí restrikčních endonukleáz PstI (CTGCAG) a HindIII. 

 

4.12 Oprava mutace po sekvenaci pomocí restrikčních endonukleáz PstI a HindIII 

V případě nejlepšího klonu se ukázalo jako výhodné použít jako záplatu část 

identické sekvence z jiného konstruktu DNA, s nímž v rámci své bakalářské práce 

pracovala kolegyně Barbora Růžičková, která ho pro tento účel laskavě poskytla (klon B2). 

Přitom bylo využito restrikčních endonukleas PstI a HindIII, jejichž štěpicí místa se 

v sekvenci vyskytují. Do první 1,5 ml mikrozkumavky bylo napipetováno 13 µl 

opravovaného klonu, do druhé 1,5 ml mikrozkumavky bylo napipetováno 13 µl klonu  

B2 (5.7). Dále reakční směs do obou mikrozkumavek (Tab. 6 na str. 29). Po napipetování 

reakčních směsí byly vzorky inkubovány 2,5 hod. při 37°C, analyzovány gelovou 

elektroforézou (4.3.2) a proužky ze směsí 1. a 2. mikrozkumavky byly zvlášť izolovány 

(4.4). Ze vzorku z 1. mikrozkumavky byl izolován velký proužek (cca 3000bp), který byl 

použit jako tzv. velký fragment. Ze vzorku z 2. mikrozkumavky byl izolován nejmenší 

proužek (cca 144bp), který byl použit jako tzv.malý fragment. Malý fragment byl následně 

ligován do velkého fragmentu (4.6), rekombinantní plasmid byl transformován do buněk 

E.coli DH5α (4.7), následně byla provedena minipreparace s několika narostlými kulturami 

(4.9) a po kontrolním restrikčním štěpení byly vzorky poslány do sekvenační laboratoře. 

Takto opravená nekódující sekvence 5´UTR zaklonovaná v rekombinantním plasmidu 

pUC19 byla použita pro další klonování do cílového plasmidu pcDNA4His Var14.  
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Tab. 6: Složení reakčních směsí pro opravu mutace pomocí PstI a HindIII 

1. mikrozkumavka 2. mikrozkumavka 

Opravovaný klon 13μl klon B2 13μl 
BSA (10x) 2μl BSA (10x) 2μl 
NEBuffer 2 2μl NEBuffer 2 2μl 
Pst I 0,5μl Pst I 0,5μl 
Hind III 0,5μl Hind III 0,5μl 
HPLC voda 2μl HPLC voda 2μl 
    

 

4.13 Klonování do plasmidu pcDNA4 His Var14 

V cílovém plasmidu pcDNA4 His A Var14 (484 mg.ml-1) byl již přítomen gen GCPII 

(Var14). Do tohoto plasmidu byla zaklonována naše nekódující sekvence 5´UTR pomocí 

restrikčních endonukleáz SacII a KpnI .  

Pro zaklonování byl použit klon připravený předchozím způsobem. Do první 1,5 ml 

mikrozkumavky bylo napipetováno 13 µl uvedeného klonu a připravena reakční směs pro 

restrikční štěpení v celkovém objemu 20 µl (Tab. 7). Do druhé mikrozkumavky bylo 

napipetováno 3 µl cílového plasmidu (pcDNA4) se shodnou reakční směsí (Tab. 7). 

 Vzorky v mikrozkumavkách byly inkubovány při 37°C 2,5 hod. Poté byly vzorky 

analyzovány gelovou elektroforézou (4.3.2). Z výsledku štěpení směsi v  

1. mikrozkumavce byl vyříznut proužek o velikosti 444bp, který byl použit jako insert a z 

výsledku štěpení směsi v 2. mikrozkumavce byl vyříznut proužek o velikosti asi 7200bp 

jako plasmid. Z gelů byla izolována jednotlivě DNA (4.4), následně byla naše sekvence 

5´UTR zaligována do cílového plasmidu, transformována, byl proveden miniprep a jeho 

výsledky poslány do sekvenační laboratoře.  

Takto připravený rekombinantní plasmid byl následně použit jako standard pro 

RT– PCR. 

 

Tab. 7: Složení reakčních směsí pro překlonování do cílového plasmidu pcDNA4 His Var14 

1. mikrozkumavka 2. mikrozkumavka 

pUC19 s insertem 5´UTR 13μl pcDNA4 3μl 
BSA (10x) 2μl BSA (10x) 2μl 
NEBuffer 4 2μl NEBuffer 4 2μl 
Kpn I 0,5μl Kpn I 0,5μl 
SacII 0,5μl SacII 0,5μl 
HPLC voda 2μl HPLC voda 12μl 
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4.14 Amplifikace a analýza množství produktu pomocí RT-PCR 

Metoda RT-PCR spolu s měřením koncentrace byla provedena na ÚOCHB AVČR, 

v.v.i.. Nejdříve byla změřena koncentrace vzorku na Nanodrop spektrofotometru  

ND- 1000. Na plošku do které ústí měřící optika spektrofotometru bylo napipetováno 3 µl 

HPLC H2O, dále bylo přiklopeno raménko, které na vzorek přivádí optický kabel z protější 

strany a změřen slepý pokus. Po otření optického systému buničinou byl napipetován 1 µl 

vzorku na plošku, byla změřena jeho koncentrace v ng. µl -1 a jeho čistota.  

Pro RT-PCR bylo nutné připravit vzorky do 96 jamkové mikrotitrační destičky.  

Z 1,5ml mikrozkumavky bylo napipetováno po 9 µl směsi master mixu postupně pro 

každou z 24 reakcí (8 triplikátů na destičce). Master mix obsahoval oba primery, HPLC 

vodu a komerčně dodávaný probe master pro detekci pomocí SYBR® green, který již 

obsahoval dNTPs, Taq polymerasu a pufr. K pipetovanému Master mixu bylo následně 

přidáno po 1 µl templátu do každé jamky. (Tab. 8) 

V každé jamce bylo tedy celkem 10 µl směsi. Templátem byl vzorek 

rekombinantního plasmidu. Ve všech triplikátech byla shodná koncentrace, která mezi 

jednotlivými triplikáty byla pipetována sestupně, tzn. od koncentrace 108 až po 

koncentraci 102 molekul. µl-1. V posledním triplikátu byl templát nahrazen HPLC vodou.  

 

Tab. 8: Složení master mixu na reakci pro sekvenci genu GCPII 

Složka dané reakce Sekvence Pro jednu 
reakci 

Pro 24 reakcí 
(8 triplikátů) 

primer A1 GCGCCGAGATGTGGAATCTCC 1μl 25μl 
primer 14R GATCCCACTCGGCAGCTGACC 1μl 25μl 
SYBR® green master  5μl 125μl 
HPLC voda  2μl 50μl 

 

Do 96 jamkové destičky bylo vedle 8 triplikátů , v nichž byla amplifikována část 

našeho genu, napipetováno 8 dalších triplikátů v nichž byl amplifikován gen ampicilinové 

rezistence, který byl použit jako kvantitativní standard. Postup byl shodný jako 

v předchozím případě, složení master mixu pro tuto reakci bylo ale odlišné  

(Tab. 9 na str. 31)  
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Tab. 9: Složení master mixu na reakci pro ampicilinovou rezistenci 

Složka dané reakce Sekvence Pro jednu 
reakci 

Pro 24 reakcí 
(8 triplikátů) 

primer F58 AGCTTCCCGGCAACAATTA 1μl 25μl 
primer R58 GCAGAAGTGGTCCTGCAACT 1μl 25μl 
probe master LC 480   5μl 125μl 
sonda #58 GGATGGAG 1μl 25μl 
HPLC voda  1μl 25μl 

 

Samotná RT-PCR probíhala v Light Cycler ® 480 II s předem nastavenými parametry 

(Tab. 10), analýza dat byla provedena programem Light Cycler ® 480 Software release 

1.5.0 SP3.  

 

Tab. 10: Nastavení parametrů přístroje Light Cycler ® 480 II pro RT-PCR 

Program Počet cyklů programu Teplota [°C] Délka cyklu  

01 1 95 3 min 

02 45 95 10 sec 

  66 30 sec 

  72 30 sec 
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5 Výsledky  

5.1 Syntéza úseku DNA z oligonukleotidů.  

Syntéza požadované sekvence DNA byla provedena pomocí dvou následných PCR 

reakcí. V 1. PCR byly použity oligonukleotidy 2-7. Reakcí vznikla směs produktů různých 

délek, která netvoří na gelu jednotlivé výrazné proužky, proto obrázek gelu z agarosové 

elektroforézy není uveden. 

Ve 2. PCR reakci byla jako templát použita směs produktů z 1. reakce. Jako primery 

byly použity oligonukleotidy 1 a 8. Výsledek 2. PCR byl analyzován pomocí agarosové 

elektroforézy (Obr. 4). Pozorovaný proužek na gelu odpovídá očekávané velikosti 

produktu, která je 444 bp. 

Po vyříznutí produktu 2. PCR z gelu (čímž byla DNA zbavena produktů 

nespecifického nasedání oligonukleotidů) byl produkt izolován pomocí izolačního kitu a 

kontrola produktu 2. PCR reakce agarosovou elektroforézou proběhla na gelu 

s ethidiumbromidem (Obr. 5).  

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4: 2. PCR reakce 

1: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 

1500 bp šipka označuje 500bp. 2, 3, 4: izolovaná DNA  

 

Obr. 5: Izolovaná DNA jakožto produkt 2. PCR reakce 

1: standard 200- 1500 bp, šipka označuje 500bp.   

2: produkt 2. PCR reakce 

 

      1     2 
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5.2 Restrikční štěpení plasmidu pUC19 a nekódující sekvence 5’UTR 

Po provedení 2. PCR reakce byla izolovaná DNA štěpena postupně (na doporučení 

výrobce restrikčních endonukleas New England Biolabs) restrikčními endonukleasami 

BamHI a HindIII. Obě endonukleasy štěpí v koncových oblastech sekvence, proto celková 

délka zůstává prakticky nezměněna. Současně bylo provedeno štěpení týmiž restrikčními 

endonukleasami také s pomocným plasmidem pUC19, jehož délka je 2686 bp. Nejdříve 

bylo provedeno štěpení restrikční endonukleasou BamHI. Produkty štěpení byly izolovány 

pomocí agarosové elektroforézy a izolačního kitu a následně ověřeny další agarosovou 

elektroforézou (Obr. 6).  

 

 

A 

 

B 

Obr. 6: Štěpení insertu a plasmidu pUC19 pomocí restrikční endonukleázy BamHI.  

A: 1: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 bp, šipka označuje 500bp.  

2: DNA štěpená BamHI. B: 1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp., šipka označuje 

3000 bp. 2: pUC19 štěpený BamHI  

 

Následně bylo provedeno restrikční štěpení insertu i plasmidu pomocí restrikční 

endonukleasy HindIII. Produkty štěpení byly izolovány pomocí agarosové elektroforézy a 

izolačního kitu. Výsledek byl analyzován agarosovou elektroforézou (Obr. 7 na str. 34).  

 

      1       2 
      1         2 
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Obr. 7: Štepení insertu a plasmidu pUC19 restrikční endonukleázou HindIII  

1: DNA standard 155, 194, 239, 305, 447, 544, 595, 750, 970 bp, zelená šipka označuje 447bp. 2: DNA standard 

2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, červená šipka označuje 3000bp. 3: insert štěpený HindIII 

(modrá šipka). 4: plasmid štěpený HindIII (bílá šipka) 

 

5.3 Ligace insertu 5´-UTR a plasmidu pUC19 

Izolovaný insert a plasmid byly spojeny ligační reakcí do výsledného konstruktu. 

Zároveň byla provedena negativní kontrola bez přítomnosti insertu. Výsledné směsi byly 

použity k transformaci bakteriálních buněk E.coli kmene DH5α a rozetřeny na plotny s  

LB agarem s přídavkem ampicilinu.  

Na plotně na níž byl slepý pokus ukazující, zda nedošlo k ligaci plasmidu do sebe 

sama bez insertu, narostly 3 kolonie a na plotně se zaligovaným insertem narostlo  

12 kolonií. 6 kolonií (označených I.A – I.F) bylo zaočkováno do LB-média s ampicilinem za 

účelem provedení minipreparace plasmidové DNA. Kolonie byly taktéž přeočkovány na 

záložní plotnu (master plate), aby byly uchovány pro další použití.  

 
5.4 Miniprep I: nekódující sekvence 5´UTR ligovaná do plasmidu pUC19.  

Po zaočkování a inkubaci jednotlivých kolonií I.A- I.F (při 37°C přes noc) narostly 

jen kolonie I.B, I.E, a I.F. Izolované plasmidy byly štěpeny restrikčními endonukleasami 

BamHI a Hind III pro kontrolu, že obsahují insert správné délky. Správné inserty byly 

nalezeny u vzorků z kolonií I.E a I.F. (Obr. 8 na str. 35), které byly následně sekvenovány. 

Sekvenace bohužel prokázala mutace, které bylo třeba opravit.  

 

     1       2               3                                          4 
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Obr. 8: Miniprepy z narostlých kolonií  

1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, 2: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 

1000, 1200, 1500 bp Bílá šipka označuje 500bp, 3: kolonie I.B, 4: kolonie I.E, 5: kolonie I.F. Modré šipky 

označují vyštěpené inserty  

 

 

 

 

 

VAR14              7 ACCCTCAAAAGGGGCCGGATTTCCTTCTCCTGGAGGCAGATGTTGCCTCT     56 
                     ||......|||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F                1 ACTAWTTCAAGGGGCCGGATTTCCTTCTCC TGGAGGCAGATGTTGCCTCT     50 

VAR14             57 CTCTCTCGCTC GGATTGGTTCAGTGCACTCTAGAAACACTGCTGTGGTGG    106 
                     ||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F               51 CTCTCTCGCTC-GATTGGTTCAGTGCACTC TAGAAACACTGCTGTGGTGG     99 

VAR14            107 AGAAACTGGACCCCAGGTCTGGAGCGAATT CCAGCCTGCAGGGCTGATAA    156 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F              100 AGAAACTGGACCCCAGGTCTGGAGCGAATT CCAGCCTGCAGGGCTGATAA    149 

VAR14            157 GCGAGGCATTAGTGAGATTGAGAGAGACTT TACCCCGCCGTGGTGGTTGG    206 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F              150 GCGAGGCATTAGTGAGATTGAGAGAGACTT TACCCCGCCGTGGTGGTTGG    199 

VAR14            207 AGGGCGCGCAGTAGAGCAGCAGCACAGGCG CGGGTCCCGGGAGGCCGGCT    256 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F              200 AGGGCGCGCAGTAGAGCAGCAGCACAGGCG CGGGTCCCGGGAGGCCGGCT    249 

VAR14            257 CTGCTCGCGCCGAGATGTGGAATCTCCTTC ACGAAACCGACTCGGCTGTG    306 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F              250 CTGCTCGCGCCGAGATGTGGAATCTCCTTC ACGAAACCGACTCGGCTGTG    299 

VAR14            307 GCCACCGCGCGCCGCCCGCGCTGGCTGTGC GCTGGGGCGCTGGTGCTGGC    356 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F              300 GCCACCGCGCGCCGCCCGCGCTGGCTGTGC GCTGGGGCGCTGGTGCTGGC    349 

VAR14            357 GGGTGGCTTCTTTCTCCTCGGCTTCCTCTT CGGTAGGGGGGCGCCTCGCG    406 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
I.F              350 GGGTGGCTTCTTTCTCCTCGGCTTCCTCTT CGGTAGGGGGGCGCCTCGCG    399 

VAR14            407 GAGCAAACCTCGGAGTCTTCCCCGTGGTGC CGCGGA    442 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||| 
I.F              400 GAGCAAACCTCGGAGTCTTCCCCGTGGTGC CGCGGA    435 
 

Obr. 9: Výsledek sekvenace klonu I.F 

Červeně je označeno místo mutace, žlutě oligonukleotid č. 1 a šedivě oligonukleotid č. 8. 

Nekomplementarita bází na začátku sekvence je obvyklým artefaktem sekvenace, který byl  

odstraněn sekvencí  z opačného konce. Řádky označené VAR14 obsahují vzorovou sekvenci, 

řádky označené I.F výsledky ze sekvenace 

    1   2             3        4        5 
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5.5 Oprava mutací připraveného konstruktu 

Sekvenací bylo potvrzeno, že oba klony I.E a I.F obsahovaly mutace. Klon I.E 

obsahoval deleci na pozici 63 syntetizované sekvence a inserci mezi pozicemi 438 a 439, 

zatímco klon I.F obsahoval pouze jednu deleci na pozici 74 (Obr. 9 na str. 35). Proto byl 

proveden pokus o opravu chyb přítomných v obou klonech. Protože mutace v obou 

případech leží v oblasti oligonukleotidu č. 1 a v případě klonu I.E také v oblasti 

oligonukleotidu č. 8, byla oprava provedena za použití těchto oligonukleotidů, které jsou 

zároveň koncovými oligonukleotidy syntetizované sekvence. Jako templát byly použity 

v jednotlivých reakcích oba uvedené klony. Byla provedena stejná PCR reakce jako 2. PCR 

reakce původní syntézy (5.1). Proužky byly opět vyříznuty z gelu (velikost 444 bp) a byla 

provedena izolace. Výsledek po PCR je znázorněn na Obr. 10. 

 

 

Obr. 10: Klony č. I.E a I.F izolované jako produkt PCR reakce. 

1: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500bp modrá šipka označuje 500bp, 2: opravený 

klon I.E, 3: opravený klon I.F, bílé šipky označují vyštěpené inserty  

 

Izolované inserty I.E a I.F a plasmidy pUC19 byly opět spojeny ligační reakcí do 

výsledného konstruktu včetně paralelního provedení negativní kontroly bez přítomnosti 

insertu. Následně byly směsi použity k transformaci bakteriálních buněk E.coli kmene 

DH5α a rozetřeny na 3 plotny s LB agarem s přídavkem ampicilinu. Na plotně 1, na níž byl 

slepý pokus, narostly 2 kolonie, na plotně 2 na níž byl zaligovaný insert I.E, narostlo 

5 kolonií a na plotně 3 se zaligovaným insertem I.F narostlo 13 kolonií.  

     1             2             3         
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1 kolonie z plotny 2 (označená II.A) a 6 kolonií z plotny 3 (označených II.B – II.G) 

bylo zaočkováno do LB-média s ampicilinem za účelem provedení minipreparace 

plasmidové DNA.  

 

5.6 Miniprep II: nekódující sekvence 5´UTR ligovaná do plasmidu pUC19 po opravě 

pomocí oligonukleotidů č. 1. a 8.  

Po zaočkování a inkubaci jednotlivých kolonií II.A- II.G (při 37°C přes noc) narostly 

všechny kolonie. Izolované plasmidy byly štěpeny restrikčními endonukleasami BamHI a 

Hind III pro kontrolu, že obsahují insert správné délky. Na Obr. 11 je vidět výsledek z 

miniprepu II po opravě za pomoci prvního a posledního oligonukleotidu, kde správné 

inserty byly nalezeny jen u vzorků z kolonií II.C, II.D a II.E, které byly následně 

sekvenovány. U vzorků II.A, II.B a II.F nebyl dokonce nalezen ani plasmid. Sekvenace 

překvapivě prokázala naprosto stejné chyby jako po první sekvenaci (Obr. 9 na str. 35). 

Proto tyto chyby bylo třeba opravit jiným způsobem (5.7).  

 

 

Obr. 11: Výsledky Miniprepu II: Narostlé kolone II.C, II.D a II.E opravovaného klonu I.F.  

1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, 2: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 

1000, 1200, 1500 bp Bílá šipka označuje 500bp, 3-9: kolonie II.A – II.G, modré šipky označují vyštěpené inserty 

z klonů II.C, II.D a II.E 

 

5.7 Oprava mutace po sekvenaci pomocí restrikčních endonukleáz PstI a HindIII 

Sekvenací klonů II.C- II.E bylo bohužel prokázáno, že se mutace nepodařilo opravit, 

jelikož tyto byly znovu pozorovány ve výsledném produktu. Proto jsme se rozhodli opravit 

   1    2          3            4    5    6    7    8    9 
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sekvenci pomocí záplaty vzaté z identické části jiného konstruktu (ozn. B2), s nímž v naší 

laboratoři pracovala kolegyně Barbora Růžičková. Záplata o délce 144 bp byla vystřižena 

z klonu B2 restrikčními endonukleasami PstI a HindIII. Přitom vznikly další 2 nepotřebné 

fragmenty (275 bp a zbytek plasmidu). Endonukleasami PstI a HindIII byl zároveň 

rozštěpen klon II.C (délka cca 3000 bp) (Obr. 12). Vektor a insert byly izolovány pomocí 

agarosové elektroforézy a izolačního kitu (Obr. 13).  

 

 

A 

 

B 
Obr. 12: Vyštěpené fragmenty klonů určené k opravě mutace 

A: 1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp. šipka označuje 3000 bp, 2: modrá šipka: 

velký fragment klonu II.C, B: 1: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 bp Bílá šipka 

označuje 500bp, 2: modrá šipka: fragment klonu B2 délky 144pb určený k opravě 

 

  

 

Obr. 13: Fragmenty klonů určené k následné ligaci: 

1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, 2: modrá šipka: velký fragment klonu II.C,  

3: DNA standard 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 bp, 4: bílá šipka: malý fragment klonu B2   

   1    2            1    2         

   1   2            3   4     
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Izolovaný insert (malý fragment štěpený z klonu B2) o délce 144bp byl ligován do 

izolovaného vektoru štěpeného restrikčními endonukleasami PstI a HindIII z klonu II.C 

(velký fragment). Znovu byla provedena paralelní negativní kontrola bez přítomnosti 

insertu. Směsi byly transformovány do bakteriálních buněk E.coli kmene DH5α a 

rozetřeny na plotny s LB agarem s přídavkem ampicilinu. Na plotně na níž byl slepý pokus, 

narostly 3 kolonie, na plotně na níž byl ligovaný plasmid s insertem z klonu B2 narostlo  

45 kolonií. Z plotny se zaligovaným insertem bylo zaočkováno 6 kolonií (III.A–III.F) do  

LB-média s ampicilinem za účelem provedení minipreparace plasmidové DNA.  

 

5.8 Miniprep III: nekódující sekvence 5´UTR ligovaná do plazidu pUC19 po opravě 

pomocí restrikční endonukleázy PstI,HindIII  

Po zaočkování a inkubaci klonu III.A-III.F narostly všechny kolonie. Izolované 

plasmidy byly štěpeny restrikčními endonukleasami PstI a Hind III pro kontrolu, že 

obsahují insert správné délky. Insert je patrný u všech těchto klonů.  

Proto byly všechny klony III.A- III.F sekvenovány, přičemž všechny byly již správné. 

Na Obr. 14 je vidět výsledek miniprepu III po opravě pomocí restrikčními endonukleasami 

PstI, HindIII. Pro klonování do cílového plasmidu pcDNA4 byl vybrán na základě výsledků 

sekvenace klon III.B. 

 

 

Obr. 14: Miniprepy kolonií po opravě pomocí PstI, HindIII.  

1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, 2: DNA standard 155, 194, 239, 305, 447, 544, 

595, 750, 970 bp, 3-8: kolonie III.A- III.F, modrá šipka označuje vyštěpené inserty, bílá šipka označuje 

vyštěpené plasmidy  
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5.9 Klonování do expresního plasmidu pcDNA4 V5 His A Var14 

Sekvenací bylo prokázáno, že všechny klony byly správné, proto bylo možno 

přistoupit ke klonování do expresního plasmidu. Klon III.B byl štěpen restrikčními 

endonukleasami KpnI a SacII současně (dle doporučení výrobce restrikčních endonukleas 

New England Biolabs). Zároveň byl paralelně štěpen i cílový plasmid pcDNA4 týmiž 

restrikčními endonukleasami (Obr. 15). Délka cílového plasmidu byla 7467 bp. Štěpený 

plasmid i klon III.B byly analyzovány gelovou elektroforézou a následně každý zvlášť 

izolován izolačním kitem. Izolovaný insert a plasmid byly spojeny ligační reakcí do 

výsledného konstruktu. Zároveň byla provedena negativní kontrola bez přítomnosti 

insertu. Výsledné směsi byly použity k transformaci bakteriálních buněk E.coli kmene 

DH5α a rozetřeny na plotny s LB agarem s přídavkem ampicilinu.  

Na plotně, na níž byla negativní kontrola bez přítomnosti insertu narostlo 5 kolonií. 

Na plotně s cílovým plazminem pcDNA4, v němž byla zaligovaná naše nekódující sekvence 

5´UTR, narostlo kolonií 52. Z těchto kolonií bylo zaočkováno 6 klonů (IV.A-IV.F) do 

LB-ampicilinových médií, které byly určeny pro minipreparaci plasmidové DNA.  

 

 

Obr. 15: Správný insert a cílový plasmid štěpený KpnI a SacII 

1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, 2: DNA standard 155, 194, 239, 305, 447, 544, 

595, 750, 970 bp, 3: modrá šipka: správný klon III.B štěpený KpnI a SacII, 4: bílá šipka: cílový plasmid štěpený 

KpnI a SacII 
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5.10 Miniprep IV: nekódující sekvence 5´UTR ligované do cílového plasmidu pcDNA4. 

Pro Miniprep IV bylo zaočkováno a inkubováno 6 kolonií pocházejících z klonu III.B. 

Poté, co narostly všechny kolonie, byly izolované plasmidy štěpeny restrikčními 

endonukleasami KpnI a SacII pro kontrolu, že obsahují insert správné délky a jak je vidět 

na Obr. 16, u všech klonů (IV.A- IV.F) je zřetelný cílový plasmid i insert.  

 

 

Obr. 16: Miniprep IV klonů IV.A- IV.F. 

1: DNA standard 2000, 2500, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000 bp, 2: DNA standard 155, 194, 239, 305, 447, 544, 

595, 750, 970 bp, 3- 8: kolonie IV.A- IV.F, bílá šipka označuje vyštěpené cílové plasmidy, modrá šipka na úrovni 

447 bp označuje vyštěpené správné inserty, ve spodní části gelu je patrný zbytek RNA 

 

5.11 Sekvenace 

Vzorky IV.A a IV.C byly sekvenovány a bylo potvrzeno, že nekódující sekvence 

zaklonovaná ve finálním plasmidu pcDNA4 je správná. Na Obr. 17 na str. 42 je uvedena 

sekvence klonu IV.C, který byl použit pro následnou amplifikaci a analýzu produktu 

metodou RT-PCR. (5.12)  
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5.12 Amplifikace a analýza množství produktu pomocí RT-PCR 

Pro RT-PCR byly vybrány klony IV.A a IV.C. Koncentrace obou vzorků pcDNA4 His 

Var14 s nekódující sekvencí 5´UTR byla měřena na spektrofotometru Nanodrop ND- 1000. 

(Tab. 11) 

 

Tab. 11: Výsledky měření na Nanodrop spektrofotometru ND-1000 

Vzorek č. Koncentrace 
vzorku [ng.ml-1] 

Hodnota 260/280 nm pro 
přítomnost proteinů 

Hodnota 260/230 
nm pro čistotu DNA 

IV.A 311,0 1,92 1,58 
IV.C 346,6 1,92 2,02 
 

Hodnota poměru absorbancí při vlnových délkách 260 a 280 nm, který vyjadřuje 

znečištění vzorku DNA proteiny, byla pro oba vzorky stejná. Poměr absorbancí při 

vlnových délkách 260 a 230 nm, jehož reciproká hodnota je úměrná znečištění 

organickými látkami aromatické povahy, zejména fenolem z minipreparace, byl vyšší pro 

vzorek IV.C, proto byl tento klon vybrán pro další měření. Naměřená koncentrace vzorku 

IV.C byla přepočítána na počet molekul na mikrolitr: 

cIV.C = 4,095. 1010 molekul. µl-1 

Var14              4 GGTACCCTCAAAAGGGGCCGGATTTCCTTC TCCTGGAGGCAGATGTTGCC     53 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C              22 GGTACCCTCAAAAGGGGCCGGATTTCCTTC TCCTGGAGGCAGATGTTGCC     71 

Var14             54 TCTCTCTCTCGCTCGGATTGGTTCAGTGCA CTCTAGAAACACTGCTGTGG    103 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C              72 TCTCTCTCTCGCTCGGATTGGTTCAGTGCA CTCTAGAAACACTGCTGTGG    121 

Var14            104 TGGAGAAACTGGACCCCAGGTCTGGAGCGA ATTCCAGCCTGCAGGGCTGA    153 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C             122 TGGAGAAACTGGACCCCAGGTCTGGAGCGA ATTCCAGCCTGCAGGGCTGA    171 

Var14            154 TAAGCGAGGCATTAGTGAGATTGAGAGAGA CTTTACCCCGCCGTGGTGGT    203 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C             172 TAAGCGAGGCATTAGTGAGATTGAGAGAGA CTTTACCCCGCCGTGGTGGT    221 

Var14            204 TGGAGGGCGCGCAGTAGAGCAGCAGCACAG GCGCGGGTCCCGGGAGGCCG    253 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C             222 TGGAGGGCGCGCAGTAGAGCAGCAGCACAG GCGCGGGTCCCGGGAGGCCG    271 

Var14            254 GCTCTGCTCGCGCCGAGATGTGGAATCTCC TTCACGAAACCGACTCGGCT    303 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C             272 GCTCTGCTCGCGCCGAGATGTGGAATCTCC TTCACGAAACCGACTCGGCT    321 

Var14            304 GTGGCCACCGCGCGCCGCCCGCGCTGGCTG TGCGCTGGGGCGCTGGTGCT    353 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C             322 GTGGCCACCGCGCGCCGCCCGCGCTGGCTG TGCGCTGGGGCGCTGGTGCT    371 

Var14            354 GGCGGGTGGCTTCTTTCTCCTCGGCTTCCT CTTCGGTAGGGGGGCGCCTC    403 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| 
IV.C             372 GGCGGGTGGCTTCTTTCTCCTCGGCTTCCT CTTCGGTAGGGGGGCGCCTC    421 

Var14            404 GCGGAGCAAACCTCGGAGTCTTCCCCGTGG TGCCGCGG    441 
                     |||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| 
IV.C             422 GCGGAGCAAACCTCGGAGTCTTCCCCGTGG TGCCGCGG    459 

Obr. 17: Potvrzení z programu JAligner správného výsledku poslední sekvenace.  

Řádky označené VAR14 obsahují vzorovou sekvenci, řádky označené IV.C výsledky ze sekvenace 
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Vzorek byl naředěn 100x na koncentraci 4,095 . 108 µl-1, a poté ještě 4,1x na 

koncentraci 1 . 108 µl-1 . Takto koncentrovaný vzorek byl naředěn desítkovou ředicí řadou 

až do koncentrace 102 µl-1. Do 24 jamek z 96 jamkové mikrotitrační destičky bylo 

pipetováno po 9μl směsi master mixu a do každé z těchto jamek bylo dále z výše 

uvedených naředěných vzorků se sestupnou koncentrací pipetováno 7 triplikátů po 1 μl 

jakožto templátu. Jako 8. triplikát byla použita HPLC voda. Konečný objem každé jamky 

byl tedy 10 μl.  

Tento postup byl shodně použit jak pro reakci pro ampicilinovou rezistenci, tak pro 

reakci pro gen. Mikrotitrační destička byla vložena do Light Cycler ® 480 II s nastavenými 

parametry dle Tab. 10 na str. 31. 

Výsledky z programu Light Cycler ® 480 Software release 1.5.0 SP3 jsou 

znázorněny na Obr. 18 a Obr. 20 na str.45. Na základě výsledků pro jednotlivé triplikáty z 

programu Light Cycler ® 480 Software release 1.5.0 SP3 byly stanoveny účinnosti reakcí 

zvlášt pro náš gen GCPII (Tab. 13) a zvlášť pro gen ampicilinové rezistence (Tab. 15).  

 

5.12.1 Výsledky z programu Light Cycler ® 480 Software release 1.5.0 SP3 pro 

amplifikovanou část našeho genu GCPII 

Obr. 18 znázorňuje průběh reakcí v jednotlivých triplikátech pro jednotlivé 

koncentrace.  

 
Obr. 18: Amplifikovaná část našeho genu GCPII v triplikátové desítkové řadě koncentrací (108- 102 molekul.µl-1)  
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Z naměřených křivek byly odečteny hodnoty prahového cyklu  

CP - crossing point (Tab. 12). Toto bylo provedeno automaticky softwarem ovládajícím 

přístroj, vyhodnocení probíhá metodou nalezení maxima druhé derivace křivky, tedy bodu 

jejího největšího zakřivení. 

 

Tab. 12: Hodnoty koncentrací genu Var14 získané z programu Light Cycler ® 480 Software release 1.5.0 SP3 pro 

výpočet učinnosti metody RT-PCR při jeho amplifikaci  

Log c:  logaritmus koncentrace jednotlivých triplikátů, MeanCp: číslo cyklu, v němž křivka dosáhla crossing pointu. 

Samples log c MeanCp 
IV.C .Var14, 10e8 8 8,65 
IV.C .Var14, 10e7 7 11,77 
IV.C .Var14, 10e6 6 15,45 
IV.C .Var14, 10e5 5 18,80 
IV.C .Var14, 10e4 4 22,52 
IV.C .Var14, 10e3 3 25,72 
IV.C .Var14, 10e2 2 29,61 

 

Hodnoty z Tab. 12 byly vyneseny do grafu (Obr. 19), čímž byla zkonstruována 

kalibrační křivka pro stanovení koncentrace neznámých vzorků. 

 

 

Obr. 19: Regresní přímka hodnot z Tab. 12: MeanCp: počet cyklů, v němž křivka dosáhne bodu crossing point, směrnice 

přímky je -3,4948, N je počet molekul 

 

Z naměřené kalibrační křivky byla rovněž určena účinnost η PCR reakce. Účinnost je 

definována jako číslo z intervalu 〈0,1〉, které zvýšené o 1 udává kvocient geometrické řady 

přírůstku produktu PCR reakce. V ideálním případě je tento kvocient roven 2, tedy η = 1. 

Počet molekul produktu v okamžiku dosažení CP je pro všechny křivky stejný a je dán 

výrazem NCP = N (1 + η)CP, kde N je výchozí počet molekul templátu a CP je prahový cyklus 

y = -3,4948x + 36,406
R² = 0,9995

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
ea

nC
P

log c [N. µl-1]



45 
 

pro danou reakci. Úpravou výrazu dostaneme vztah mezi CP a N: CP = log NCP / log (1 + η) 

– log N / log (1 + η). V této rovnici vyjadřuje první člen úsek vyťatý přímkou na ose CP, 

z druhého členu vypočteme její směrnici s´ = – 1 / log (1 + η). Z důvodů vžitých konvencí 

však považujeme za směrnici číslo opačné, tedy s = – s´. Ze směrnice pak vypočítáme 

účinnost jako η = 101/s – 1. 

 

Tab. 13: Výpočet účinnosti reakce pro část genu s Var14. 

1/s:  převrácená hodnota směrnice přímky z Obr. 19 ze str. 44, 10e(1/s): účinnost, kdy hodnota 2 odpovídá 100%, 

účinnost je relativní přepočet 10e(1/s) 

 

1/s 10e(1/s) Účinnost  
0,286139407 1,93 93,26% 

 

Účinnost reakce pro část genu s Var14 byla stanovena na 93,26%. 

 

5.12.2 Výsledky z programu Light Cycler ® 480 Software release 1.5.0 SP3 pro gen 

ampicilinové rezistence  

Obr. 20 znázorňuje průběh reakcí v jednotlivých triplikátech pro jednotlivé 

koncentrace.  

 

 
Obr. 20: Amplifikovaný gen pro ampicilinovou rezistenci v triplikátové desítkové řadě koncentrací  

(108- 102 molekul.µl-1) 
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Hodnoty prahového cyklu CP – crossing point byly softwarem odečteny 

z naměřených křivek a byly poté vyneseny do grafu (Obr. 21), čímž byla zkonstruována 

kalibrační křivka pro vzájemnou korekci relativních chyb stanovení koncentrace standardů 

pro různé varianty GCPII. Program vyhodnocuje tak, že nalezne bod největšího zakřivení 

každé křivky, tzn. nachází maximum druhé derivace této křivky.  

 

Tab. 14: Hodnoty koncentrací ampicilinové resistence získané z programu Light Cycler ® 480 Software release 1.5.0 

SP3 pro výpočet učinnosti metody RT-PCR při amplifikaci genu. 

Log c: logaritmus koncentrace jednotlivých triplikátů, MeanCp: počet cyklů, v němž křivka dosáhla crossing pointu 

Vzorek  log c MeanCp 
IV.C .AmpR, 10e8 8 11,80 
IV.C .AmpR, 10e7 7 14,49 
IV.C .AmpR, 10e6 6 17,80 
IV.C .AmpR, 10e5 5 21,26 
IV.C .AmpR, 10e4 4 24,67 
IV.C .AmpR, 10e3 3 27,98 
IV.C .AmpR, 10e2 2 31,61 

. 

 

 

Obr. 21: Regresní přímka hodnot z Tab. 14 na str. 46. MeanCp: počet cyklů, v němž křivka dosáhne bodu crossing point, 

směrnice přímky je -3,3314, N je počet molekul 

Tab. 15: Výpočet účinnosti reakce pro část genu s ampicilinovou resistencí  

1/s:  převrácená hodnota směrnice přímky z Obr. 21, 10e(1/s):  účinnost, kdy hodnota 2 znamená 100%, účinnost je 

relativní přepočet 10e(1/s)  

1/s 10e(1/s) účinnost 
0,300174101 1,996 99,61% 

 

Účinnost reakce pro část genu s ampicilinovou resistencí byla stanovena na 99,61%. 

y = -3,3314x + 38,031
R² = 0,9989
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6 Diskuse  

Cílem této práce bylo připravit metodou syntézy DNA sekvenci 5´-UTR 

(untranslated region) genu GCPII, konkrétně jeho sestřihové varianty Var14. 5´-UTR je 

součástí mRNA předcházející vlastní gen, která nekóduje protein, ale obsahuje elementy 

řídící expresi tohoto genu. Tato sekvence, klonovaná do expresního vektoru, bude využita 

jednak jako standard pro detekci mRNA této varianty v tkáních prostat onkologických 

pacientů, ale také k pokusu o zvýšení exprese proteinu v hmyzích buňkách. Expresní 

vektor pro tento protein už dříve existoval ve varinatě bez 5´-UTR, ale exprese proteinu 

neprobíhala [40]. Proto bylo rozhodnuto připravit vektor, který tuto sekvenci obsahuje. 

Cao a spol.[22] tento postup již použili pro jinou variantu GCPII, avšak pracovali pouze 

s částí sekvence 5´-UTR.  

Pro syntézu genu je vždy třeba co nejlépe rozvrhnout požadovaný gen na 

jednotlivé části tak, aby jejich syntéza nebyla příliš ekonomicky a technicky náročná a 

přitom syntetizovaný produkt bylo možné s co nejmenším počtem chyb a co 

nejjednodušeji dále zpracovat pro další klonování do cílového vektoru. Mezi základní 

kritéria vhodného rozvržení patří zejména správné rozdělení do jednotlivých syntonů a 

následně oligonukleotidů, které je v první řadě ovlivněno délkou celé sekvence.  

Jelikož naše sekvence sestávala ze 444 bází, nebylo zapotřebí ji rozdělovat do 

syntonů. Toto rozdělení by bylo vhodné tehdy, pokud by délka sekvence výrazněji 

překračovala 500 bází. Naše sekvence byla rozdělena na 8 jednotlivých oligonukleotidů, 

při jejichž návrhu bylo také nutné zohlednit některé důležité parametry, jež přímo 

ovlivňují úspěšnost následující syntézy. Důležitým parametrem je délka jednotlivých 

oligonukleotidů, která byla stanovena na 80 bází s přesahy 18 bází, což se jevilo 

nejvýhodněji s ohledem na ekonomické i kvalitativní aspekty syntézy. Dále bylo nutno 

ověřit vzájemnou podobnost teplot tání jednotlivých přesahů, které jsou ovlivněny 

zejména poměrem zastoupených A/T a G/C párů. Při PCR dochází v každém z cyklů 

k rozvolnění dvoušroubovice DNA. Pokud by teploty tání přesahů byly příliš vzdálené, 

mohlo by docházet k nespecifickému nasedání přesahů s vyššími teplotami tání, protože 

nastavená teplota nasedání na termocykleru by musela být nižší než nejnižší vypočtená 

Tm, aby bylo zajištěno dostatečné nasedání všech přesahů oligonukleotidů. 



48 
 

Po obdržení syntetizovaných oligonukleotidů byla provedena 1. PCR, v níž byly 

použity oligonukleotidy 2- 7. Následovala 2. PCR při níž byly jako primery použity 

oligonukleotidy 1 a 8, které nasedaly na produkt 1. PCR, vystupující v roli templátu. Tímto 

byla nasyntetizována přesně zadaná sekvence DNA. Aby tuto přesně zadanou sekvenci 

bylo možné ověřit a dále klonovat do cílového plasmidu, musela být DNA izolována, 

štěpena jednotlivými endonukleasami (BamHI a HindIII) a ligována nejdříve do 

pomocného plasmidu pUC19. Tato sekvence přítomná v pomocném plasmidu byla poté 

transformována do buněk E.coli kmenu DH5α a z nich byla provedena minipreparace 

plasmidové DNA určené k sekvenaci.  

Tento mezikrok sice není nezbytně nutný, ale je vhodný v případě, kdy není jisté, 

jak účinné bude klonování do cílového plasmidu. Plasmid pUC19 je v tomto ohledu velmi 

spolehlivý a štěpitelný řadou vysoce účinných restrikčních endonukleas. Vzniklý konstrukt 

je už potom možné bez omezení množit v E.coli bez nutnosti provádět další PCR, tedy 

s daleko nižším rizikem vzniku mutací. Pokud navíc při dalším subklonování vyštěpíme 

insert z tohoto konstruktu, musí mít nutně správné kohezní konce. Při štěpení PCR 

produktu tuto jistotu nemáme. 

Primárním klonováním do plasmidu pUC19 se podařilo získat pouze malý počet 

klonů, v důsledku čehož bylo málo pravděpodobné nalezení klonu neobsahujícího žádné 

mutace.  

V souladu s tímto předpokladem se opravdu nepodařilo nalézt žádný správný klon, 

takže sekvence musela být dodatečně opravována.  

Možným důvodem nízké účinnosti ligace, která je pravděpodobnou příčinou 

tohoto stavu, může být příliš velká délka koncových oligonukleotidů použitých ve 2. PCR 

reakci. Protože syntéza oligonukleotidů na pevné fázi probíhá ve směru 3´�5´, získáváme 

v reakční směsi vedle oligonukleotidů správné délky i produkty zkrácené na 5´-konci 

v důsledku neproběhnutí některého kroku syntézy. Pokud je účinnost připojení každého 

jednotlivého kroku 99% [6], obsahuje výsledná směs po syntéze nukleotidového 80-meru 

pouze 45% produktu správné délky. Všechny ostatní oligonukleotidy jsou o několik 

nukleotidů zkráceny, mohou tedy postrádat zcela nebo zčásti právě oblasti restrikčních 

míst. To může mít neblahý vliv na účinnost restrikčního štěpení a následnou ligaci. Proto 

lze do budoucna doporučit použití kratších koncových oligonukleotidů. 
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Oprava spočívala v provedení PCR, přičemž jako templát byl použit klon s mutací a 

jako primery byly použity původní oligonukleotidy 1 a 8, neboť bylo předpokládáno, že 

PCR opětovným nasednutím uvedených oligonukleotidů a dosyntetizováním molekuly 

DNA chybné místo v nasyntetizovaném produktu nahradí. 

Při tomto pokusu o opravu mutace v pozici 62 pomocí prvního a posledního 

oligonukleotidu došlo k nesnadno vysvětlitelnému pozorování, že všechny takto získané 

sekvenované klony obsahovaly znovu původní mutaci. Možným vysvětlením tohoto jevu 

může být to, že použitý oligonukleotid končil pouze 6 bází za delecí. Mohlo se sice stát, že 

primer nasednul od 5´-konce správně, ale párování nukleotidů na 3´-konci nebylo 

dostatečné na to, aby mohla být zahájena polymerace. Pfu DNA polymerasa mohla 

naopak díky své 3´�5´ exonukleasové aktivitě odštěpit nukleotidy na 3´konci v celé 

oblasti nesprávného párování. Poté začala znovu správně polymerovat od 5´�3´, čímž do 

sekvence zanesla opět původní mutaci.  

Protože se při pokusu o opravu původní mutace výše uvedený postup ukázal jako 

neúčinný, bylo nutné zvolit k opravě jiný mechanismus. Kromě možnosti opakování 

předchozího postupu s jiným klonem se nabídla možnost využití jiného konstruktu z práce 

kolegyně Barbory Růžičkové jako záplaty.  

Pro možnost využití záplaty k opravě mutace, bylo nutné najít vhodné restrikční 

endonukleasy tak, aby se vyskytovaly v částech sekvence určených pro další použítí a 

následné klonování, pouze jednou. Za tyto restrikční endonukleasy byly zvoleny PstI a 

HindIII.  

DNA k opravě byla tedy štěpena PstI a HindIII, přičemž vznikly 2 fragmenty – jeden 

malý o délce 144 bp, v kterém byla přítomna mutace, druhý velký celý zbytek o délce cca 

3000 bp. Tento velký kus byl poté použit k ligaci jakožto velký fragment. Sekvence 

kolegyně byla štěpena týmiž restrikčními endonukleasami, vznikly 3 fragmenty – jeden 

malý o délce 144bp, který byl použit při ligaci jako malý fragment, dále fragment o délce 

asi 275 bp a fragment zbytku plasmidu, jelikož v této sekvenci bylo restrikční místo PstI 

přítomno 2x. Po izolaci insertu a štěpeného vektoru byla provedena ligace a transformace 

tohoto konstruktu do buněk E.coli.  

Tímto klonováním se podařilo získat velké množství kolonií, jejichž následná 

minipreparace a sekvenace již prokázala správnost zadané sekvence.  
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Poté, co byla ověřena správnost této sekvence, následovalo zaklonování přes 

restrikční endonukleasy (SacII a KpnI) do cílového plasmidu pcDNA4 V5 His A Var14, 

v němž se nacházela shodná restrikční místa pro tyto endonukleasy. Po provedení 

klonování a sekvenace byl klon odeslán do sekvenační laboratoře pro ověření jeho 

správnosti. V návaznosti na pozitivní výsledek této kontroly správnosti zaklonování 

plasmidu mohlo být přistoupeno k poslednímu kroku, kterým byla amplifikace a analýza 

metodou RT-PCR.  

Byla provedena RT-PCR, v níž byl jako templát použit námi sestrojený genový 

konstrukt. V prvním experimentu nasedaly primery na oblast přecházející z 5´-UTR do 

genu GCPII. Takto byla naměřena kalibrační křivka, která bude sloužit ke stanovení 

koncentrace mRNA ve vzorcích odebraných z prostat onkologických pacientů. Ve druhém 

experimentu byla naměřena také kalibrační křivka pro RT-PCR, v níž primery nasedaly na 

oblast plazmidu kódující gen pro ampicilinovou rezistenci. Tato křivka bude sloužit 

k vzájemné korekci relativních chyb stanovení koncentrace standardů pro různé varianty 

GCPII, které by mohly být stanovovány zároveň. V tomto případě jde totiž obvykle o 

přesnost srovnání zastoupení jednotlivých variant více než o přesnost absolutního 

stanovení koncentrace. Protože však spektrofotometrické stanovení koncentrace je vždy 

zatíženo určitou chybou, určí se vzájemný poměr koncentrací dvou standardů přímo z RT-

PCR takto: NA/NB = (1 + ηB)CPB / (1 + ηA)CPA, kde NA a NB jsou koncentrace obou 

standardních templátů v příslušných reakcích, ηA a ηB jsou odpovídající účinnosti a CPA, 

resp. CPB jsou hodnoty prahových cyklů. Tímto faktorem potom přepočítáme hodnoty 

koncentrace jednoho ze standardů, čímž odstraníme relativní chybu vzniklou obvykle 

nepřesností pipetování. Neodstraníme tím však eventuální absolutní chybu 

koncentračního stanovení, což ale nijak nesnižuje možnost stanovení relativního 

zastoupení jednotlivých variant ve vzorku.  
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7 Závěr 

Byla nasyntetizována nekódující část 5´UTR genu GCPII pro sestřihovou variantu 

Var14. 

Tato nekódující část genu byla zaklonována do pomocného plasmidu pUC19. Po 

potvrzení správnosti vytvořené sekvence byla tato DNA dále subklonována do cílového 

expresního plasmidu pcDNA4 V5 His A Var14 UTR. 

Získaný konstrukt sloužil jako standardní templát při metodě RT-PCR, pomocí které 

byly vytvořeny standardy ve formě kalibračních křivek. Tyto standardy lze dále použít ke 

stanovení koncentrace vzorků mRNA odebraných z prostaty pacientům s onkologickým 

nálezem.  

Další využití našeho konstruktu bude v baculovirovém expresním systému hmyzích 

buněk, kde bude sloužit jako expresní vektor pro produkci rekombinantního proteinu.  
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 

evidence vypůjčovatelů. 

 

Jméno a příjmení Číslo OP Datum  Poznámka 
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