
 „Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům a prosím, aby byla 

vedena přesná evidence vypůjčovatelů. Převzaté údaje je vypůjčovatel povinen řádně 

ocitovat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Mikrobiologie 

 

 

 

Bc. Michaela Kroová 

 

Molekulární analýza rezistenčního genu vga(A)LC – identifikace klíčových 

aminokyselinových zbytků 

 

Molecular analysis of resistance gene vga(A)LC identification of key 

amino acid residues 

 

Diplomová práce 

 

Vedoucí závěrečné práce/Školitel: Mgr. Lucie Najmanová, PhD. 

 

 

Praha, 2011    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a ţe jsem uvedla všechny 

pouţité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předloţena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

 

V Praze, 29. 8. 2011                                                

 

                                                                                              ……………………………... 

                                                                                             

 



Na tomto místě bych chtěla poděkovat své školitelce Mgr. Lucie Najmanové, 

PhD. za rady, cenné připomínky a odbornou pomoc při zpracování diplomové práce. 

Poděkování patří i Ing. Jiřímu Janatovi, CSc. za umoţnění vypracování experimentální 

části v Laboratoři biologie sekundárního metabolizmu Mikrobiologického ústavu AV 

ČR. Dále děkuji Mgr. Gabriele Novotné, PhD. za cenné rady k experimentální části 

diplomové práce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tato diplomová práce byla vypracována v Laboratoři biologie sekundárního 

metabolizmu Mikrobiologického ústavu AV ČR pod odborným vedením Mgr. Lucie 

Najmanové, PhD. v období duben 2009 – srpen 2011 v rámci grantového projektu 

Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy (1M06011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

 

Protein Vga(A) udílí stafylokokům rezistenci ke streptograminům A. Nedávno 

objevený protein Vga(A)LC se od proteinu Vga(A) liší jen 7 aminokyselinovými zbytky, 

nicméně tato diference je dostačující k posunu jeho substrátové specifity směrem 

k linkosamidům. Čtveřice těchto aminokyselin v centrální části proteinu (LGAG 

u Vga(A) a SVTS u Vga(A)LC) byla detekována jako rozhodující pro určení substrátové 

specifity.  

V rámci této diplomové práce bylo v genu vga(A)LC navrţeno 5 variant bodových 

mutací za účelem zjištění podílu jednotlivých aminokyselin z výše zmíněné čtveřice 

na určení substrátové specifity proteinu. Mutace byly připraveny ve vektoru pGEM
®
-T 

a klonovány do kyvadlového vektoru pRB374. Připravené konstrukty byly elektroporací 

transformovány do citlivého kmene Staphylococcus aureus RN4220 a agarovou diluční 

metodou byly stanoveny hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) 

pro linkomycin, klindamycin a pristinamycin IIA. 

U jedné z mutací nebyla transformace úspěšná. Výsledky stanovení MIC pro čtyři 

zbylé mutace neumoţňují jednoznačně stanovit podíl jednotlivých aminokyselin 

na určení substrátové specifity. Bylo zjištěno, ţe dvě aminokyseliny jsou důleţité. 

Předpokládáme přípravu dalších mutací. 

  

Klíčová slova: Staphylococcus, koaguláza negativní stafylokoky, makrolidy, 

linkosamidy, streptograminy, ABC-transportéry, Vga proteiny, rezistenční determinanta 

vga(A)LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

   Molecular analysis of resistance gene vga(A)LC identification of key 

amino acid residues. 

 

Protein Vga(A) gives staphylococci resistance to streptogramins A. The recently 

discovered protein Vga(A)LC differs from Vga(A) only by 7 amino acid residues, but 

this difference is sufficient for shift of its substrate specificity towards lincosamides. 

The group of four amino acids in the central part of protein (LGAG in Vga(A) and 

SVTS in Vga(A)LC) was detected to be crucial for the substrate specificity.  

In this diploma thesis 5 alternativesets of vga(A)LC gene point mutations were 

prepared in order to determine the impact of individual amino acids of the 

aforementioned group on the resistance phenotype. Mutations were prepared in vector 

pGEM
®
-T and cloned into shuttle vector pRB374. The prepared constructs were 

transformed by electroporation into the sensitive strain of Staphylococcus aureus 

RN4220 and values of minimum inhibitory concentration (MIC) were measured for 

lincomycin, clindamycin and pristinamycin IIA by the agar dilution method. 

The transformation was not successful in one of the mutations. Results of setting 

MIC for the remaining four mutations do not make it possible to specify uniquely the 

ratio of individual amino acids for determining substrate specificity. Two of the amino 

acids were found to be important. We anticipate preparation of more mutations. 

  

Key words: Staphylococcus, coagulase-negative staphylococci, macrolides, 

lincosamides, streptogramins, ABC-transporters, Vga proteins, vga(A)LC resistance 

determinant  

 

 

 

 

 

 

 



Seznam zkratek: 

A adenin 

ABC protein  (ATP-binding cassette) ATP-vazebný protein 

A-místo aminoacyltransferázové místo 

ARE rodina (antibiotic resistance) rodina ABC proteinů 

ATCC (American Type Culture Collection) Americká sbírka mikroorganizmů 

ATP adenosintrifosfát 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

C cytosin 

CFU (colony forming unit) jednotka tvořící kolonii 

CLI klindamycin 

cMLSB konstitutivní MLSB rezistence 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

ERY erythromycin 

G guanin 

GTP guanosintrifosfát 

iMLSB inducibilní MLSB rezistence  

KNS koaguláza negativní stafylokoky 

LIN linkomycin 

LSA rezistence k linkosamidům, streptograminům A 

MIC (minimum inhibitory concentration) minimální inhibiční koncentrace 

ML rezistence k makrolidům, linkosamidům 

MLS makrolidy-linkosamidy-streptograminy 

MLSB rezistence k makrolidům, linkosamidům, streptograminům B 

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina 

MRS rezistence stafylokoků k oxacilinu (methicilinu) 

MSB rezistence k makrolidům, streptograminům B  

NBD (nucleotide-binding domains) nukleotid vazebná doména 

PIIA pristinamycin IIA 

PCR (polymerase chain reaction) polymerázová řetězová reakce 



PhLOPSA rezistence k florfenikolům, linkosamidům, oxazolidinonům, 

pleuromutilinům a streptograminům A 

P-místo peptidyltransferázové místo 

PT pristinamycin 

rRNA ribozomální ribonukleová kyselina 

SGA streptogramin A 

T thymin 

TM doména transmembránová doména 

tRNA transferová ribonukleová kyselina 

 

Zkratky pro pouţité chemikálie jsou uvedeny v kapitole 3. Materiál a metody  
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1 Úvod 

Stafylokoky patřící k nejrozšířenějším bakteriím jsou na základě produkce 

plazmakoagulázy rozdělovány na koaguláza pozitivní (např. Staphylococcus aureus) a 

koaguláza negativní (např. Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus, 

Staphylococcus hominis) druhy.  

Koaguláza negativní stafylokoky (KNS) byly dlouho povaţovány za nepatogenní 

vzhledem k jejich výskytu na kůţi a sliznicích lidí jako součást fyziologické flóry. 

Postupem času však začaly být povaţovány za důleţitá agens nozokomiálních infekcí. 

Nyní jsou řazeny mezi nejčastější příčinu onemocnění především u oslabených osob a 

pacientů se zavedenými nebo implantovanými umělými materiály. Časté jsou infekce 

krevního řečiště, endokarditidy a infekce močových cest. 

Hlavním problémem infekcí způsobených KNS je, stejně jako u S. aureus, 

rezistence k oxacilinu případně k methicilinu (antibiotikum příbuzné oxacilinu, ale 

pouţívané jen v zahraničí). Rezistence stafylokoků k oxacilinu (methicilinu) (MRS) je 

interpretována jako methicilinová rezistence. Stafylokoky rezistentní k oxacilinu 

(methicilinu) jsou současně rezistentní ke všem β-laktamovým antibiotikům a obvykle 

vykazují rezistenci i k dalším antibiotikům (např. k erythromycinu, klindamycinu, 

ciprofloxacinu atd.). 

V roce 1996 v rámci rozsáhlé epidemiologické studie rezistence k methicilinu byl 

Národní referenční laboratoří pro stafylokoky shromáţděn soubor 2234 klinických 

izolátů stafylokoků (1315 izolátů S. aureus a 919 izolátů KNS) ze sedmi českých 

nemocnic. Vzhledem k významu MLS (makrolidy-linkosamidy-streptograminy) 

antibiotik v léčbě stafylokokových infekcí bylo v Laboratoři biologie sekundárního 

metabolizmu Mikrobiologického ústavu AV ČR vyuţito této sbírky izolátů ke studiu 

rozšíření mechanizmů rezistence k MLS antibiotikům u methicilin rezistentních KNS. 

Právě tyto mikroorganizmy mohou slouţit jako zdroj nových rezistenčních determinant 

pro klinicky významnější patogen S. aureus. V rámci této studie byla u S. haemolyticus 

identifikována nová rezistenční determinanta vga(A)LC, která udílí rezistenci 

k linkosamidům a streptograminům A. Gen vga(A)LC vykazuje vysokou homologii s jiţ 

dříve izolovaným rezistenčním genem vga(A) (Allignet et al., 1992) ze S. aureus, který 

udílí rezistenci ke streptograminům A.      
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Geny vga(A)LC a vga(A) kódují proteiny Vga(A)LC a Vga(A), které se navzájem 

liší pouze sedmi aminokyselinovými zbytky. Na základě analýzy hybridních genů 

připravených kombinováním úseků genů vga(A)LC a vga(A) bylo zjištěno, ţe za posun 

substrátové specifity od streptograminů A (protein Vga(A)) směrem k linkosamidům 

(protein Vga(A)LC) jsou zodpovědné pouze čtyři aminokyseliny, nahloučené v úseku 

dlouhém pouhých 15 aminokyselin v centrální části proteinu (Novotna a Janata, 2006). 

Na základě tohoto zjištění bylo ve zmíněné oblasti navrţeno 5 variant mutací za účelem 

zjištění vlivu jednotlivých aminokyselin na posun substrátové specifity. 

Cílem této diplomové práce bylo: 

1. Připravit konstrukty kódující mutované proteiny. 

2. Transformovat připravené konstrukty do citlivého kmene S. aureus RN4220. 

3. Stanovit minimální inhibiční koncentrace (MIC) vybraných antibiotik pro jednotlivé 

mutanty a porovnat vliv mutací na posun substrátové specifity od streptograminů A 

(protein Vga(A)) směrem k linkosamidům (protein Vga(A)LC). 
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2 Literární přehled 

2.1 Rod Staphylococcus 

Alexander Ogston v roce 1883 poprvé označil názvem „staphylococcus“- shluk 

tvořený koky, které povaţoval za příčinu některých pyogenních abscesů u lidí. V roce 

1884 Rosenbach poprvé pouţil tento termín v taxonomickém smyslu a formálně popsal 

první druh Staphylococcus aureus (Parisi, 1985). V současnosti je v rodu 

Staphylococcus validně popsáno 51 taxonů. Celkem je 40 různých druhů, 9 z nich má 

dva poddruhy a jeden (Staphylococcus sciuri) má poddruhy tři (Petráš, 2010a). 

Z morfologického hlediska jsou stafylokoky charakterizovány jako grampozitivní 

koky o průměru zhruba 1 µm, uspořádané jednotlivě, v párech, v tetrádách, ve velmi 

krátkých řetízcích o nejvýše čtyřech buňkách a především v nepravidelných shlucích 

tvaru hroznů (řecky staphylé, hrozen). Jsou nepohyblivé, netvoří spory a pouzdro 

netvoří nebo jen omezeně. Aţ na výjimky jsou fakultativně anaerobní, kataláza 

pozitivní a kromě kmenů skupiny S. sciuri i oxidáza negativní (Votava et al., 2003).  

Stafylokoky patří k nejrozšířenějším bakteriím. Nacházíme je na kůţi, sliznicích 

savců i ptáků, ale také v potravinách.  

Podle schopnosti produkce plazmakoagulázy jsou stafylokoky tradičně 

rozdělovány do dvou skupin: na koaguláza pozitivní druhy, povaţované za patogenní a 

na méně nebezpečné koaguláza negativní druhy (kapitola 2.1.1). Zástupce koaguláza 

pozitivních stafylokoků S. aureus je nejvýznamnější klinický patogen zodpovědný 

za mnoho váţných infekcí mezi lidmi a je i příčinou některých nozokomiálních infekcí 

(Štěpán et al., 2004).   

Genom stafylokoků se skládá z kruţnicového chromozomu a přídatných 

genetických elementů jako jsou plazmidy, profágy, inzerční sekvence, transpozony a 

nedávno popsané genomové ostrovy (Novick, 2003). První kompletně analyzované 

genomy byly genomy dvou kmenů S. aureus v roce 2001 (Kuroda et al., 2001). Nyní je 

osekvenován genom u 15 kmenů S. aureus a 7 kmenů koaguláza negativních 

stafylokoků (NCBI GenBank, 2011). Chromozom mívá velikost 2,4 – 2,9 Mb. Zástupci 

rodu Staphylococcus mají nízký obsah G+C párů v DNA, kolem 33 – 40% (Götz et al., 

2006). Geny pro rezistenci najdeme na stafylokokové chromozomové kazetě (SCC), 
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která nese především mec gen (udílející rezistenci k methicilinu (oxacilinu)), dále 

na genomových ostrovech, transpozonech nebo plazmidech. 

 

2.1.1 Koaguláza negativní stafylokoky (KNS) 

KNS byly do 60. let minulého století povaţovány za nepatogenní (Verhoef et al., 

1971) vzhledem k jejich fyziologickému výskytu na kůţi a sliznicích lidí (Longauerova, 

2006). KNS nejsou vybaveny tak širokým spektrem faktorů virulence, jako S. aureus 

(Otto, 2004). Studie z posledních let však naznačují, ţe právě zástupci KNS se stávají 

stále více důleţitými, zejména jako původci nozokomiálních infekcí (Von Eiff et al., 

2002). V některých zemích (např. v USA) jsou KNS povaţovány za nejčastější příčinu 

nemocničních infekcí. Dnes jsou tedy uznávány za podmíněné patogeny (Petráš, 

2010a). V ČR patří mezi nejčastěji identifikované KNS izolované z humánního 

klinického materiálu S. epidermidis, S. haemolyticus a S. hominis se dvěma poddruhy 

(Petráš, 2010b). 

KNS vyvolávají onemocnění především u pacientů, kteří jsou oslabeni, ať uţ 

nízkým nebo vysokým věkem, resp. imunitně při uţívání imunosupresiv. Další 

skupinou jsou nemocní se zavedenými, či implantovanými pomůckami z plastů, resp. 

kovů. A poslední skupinou, predisponovanou k infekci KNS, jsou intravenózní 

narkomané (Petráš, 2010a). KNS způsobují infekce krevního řečiště, endokarditidy, 

infekce operačních ran a dolních močových cest (Kolář et al., 2006). 

Podle studie National Nosocomial Infections Surveillance System byly od ledna 

roku 1990 do května roku 1999 KNS nejčastěji hlášenými patogeny (37,3 %, 

ve srovnání s 12,6 % pro S. aureus) izolovanými z infekcí krevního řečiště u pacientů 

na jednotkách intenzivní péče (Von Eiff et al., 2002). Význam KNS jako etiologických 

agens nozokomiálních infekcí je dán zejména výskytem na površích lidského těla 

ve velkých koncentracích, aţ 10
3
 – 10

6
 CFU/cm

2
 (Kloos a Bannerman, 1994), dále i 

selekcí, která je následkem časté aplikace širokospektrých antimikrobiálních přípravků 

(Kolář et al., 2006). Nejdůleţitější roli v patogenezi infekcí způsobených KNS hraje 

schopnost KNS tvořit biofilm na povrchu zavedených (implantovaných) cizích těles 

v organizmu. V důsledku takové formace jsou KNS chráněny proti účinku 

antimikrobiálních látek a imunitnímu systému (Rodney a Costerton, 2002). 
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Problémem nozokomiálních infekcí je výskyt kmenů, které jsou mnohočetně 

rezistentní k antibiotikům. U infekcí způsobených KNS je hlavním problémem 

rezistence k oxacilinu případně k methicilinu (antibiotikum příbuzné oxacilinu, ale 

pouţívané jen v zahraničí), stejně jako u S. aureus. Rezistence stafylokoků k oxacilinu 

(methicilinu) je interpretována jako methicilinová rezistence. 

Podle dat převzatých z rozsáhlé studie SENTRY antimicrobial surveillance 

programme byl v roce 2005 evropský průměr četností rezistence k oxacilinu u KNS 

71,5% (počet izolátů 941) a u S. aureus 29,1% (počet izolátů 2746) (Sader et al., 2007). 

Navíc podle dat ze studie SENTRY antimicrobial surveillance programme (Tab. I) 

uvedených v publikaci Sader et al. (2007) je vidět, ţe rezistence k oxacilinu je 

doprovázena ještě výrazně vyšší rezistencí k dalším antibiotikům. Kromě ke všem β-

laktamovým antibiotikům jsou oxacilin (methicilin)-rezistentní KNS rezistentní také 

k ciprofloxacinu, levofloxacinu, erythromycinu, klindamycinu a trimethoprim-

sulfamethoxazolu. Podle Tab. I je vidět, ţe naopak některá novější antibiotika jako 

quinupristin-dalfopristin (streptograminy), teikoplanin a vankomycin (glykopeptidy), 

linezolid (oxazolidinony) a daptomycin (lipopeptidy) si zachovávají dobrou účinnost. 

Tato antibiotika jsou povaţována za antibiotika poslední volby pro léčbu 

nozokomiálních infekcí vyvolaných stafylokoky. 
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Tab. I: Rezistence k antibiotikům u klinických izolátů KNS v Evropě. Data 

ze studie SENTRY antimicrobial surveillance programme (převzato z práce Sader 

et al., 2007). 

Koaguláza negativní stafylokoky 

Antibiotikum Rezistentní (%) 

Oxacilin citlivé (268 izolátů) Oxacilin rezistentní (673 izolátů) 

Daptomycin 0,0 0,0 

Ciprofloxacin 11,9 67,5 

Levofloxacin 10,4 62,9 

Erythromycin 44,0 72,7 

Klindamycin 4,5 32,5 

Trimethoprim-

sulfamethoxazol 

8,2 47,4 

Quinupristin-

dalfopristin 

0,0 0,4 

Chloramfenikol 2,6 13,0 

Rifampin 2,6 13,4 

Teikoplanin 0,0 0,6 

Vankomycin 0,0 0,0 

Linezolid 0,0 0,0 

  

V České republice bylo v Laboratoři biologie sekundárního metabolizmu 

Mikrobiologického ústavu AV ČR testováno rozšíření mechanizmů rezistence 

k makrolidům a linkosamidům u methicilin rezistentních KNS. Podle dat uvedených 

v publikaci Novotna et al. (2005) byl identifikován u methicilin rezistentních KNS 

vysoký výskyt rezistenčních genů msr(A) (MSB fenotyp) a lin(A)/lin(A)´ (L fenotyp). 

Zároveň byl u některých izolátů S. haemolyticus pozorován zcela nový rezistenční 

fenotyp (citlivost k erythromycinu a rezistence k oběma linkosamidům). Později bylo 

prokázáno, ţe se jedná o novou rezistenční determinantu vga(A)LC (kapitola 2.5) 

udílející rezistenci k linkosamidům a streptograminům A (Novotna a Janata, 2006). 
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2.2 Makrolidy, linkosamidy a streptograminy (MLS) 

Makrolidy, linkosamidy a streptograminy (MLS) jsou široce pouţívaná 

antibiotika při léčbě stafylokokových infekcí (Lina et al., 1999). Makrolidy, 

linkosamidy a streptograminy jsou chemicky odlišné antibakteriální látky, ale 

s podobným mechanizmem účinku. Jejich mechanizmus účinku spočívá ve vazbě 

antibiotika na velkou podjednotku (50S) bakteriálního ribozomu a následné inhibici 

syntézy proteinu. Vzhledem k tomu, ţe látky působí kaţdá trochu jinak, ale na stejnou 

bakteriální organelu, jsou i přes strukturní odlišnost antibiotik některé mechanizmy 

rezistence společné pro celou skupinu. 

 

2.2.1 Makrolidy 

Makrolidy jsou velká rodina přírodních a semisyntetických antibiotik (Hansen et 

al., 2002). Jejich molekula je tvořena 14 (erythromycin a klarithromycin)-, 15 

(azithromycin)-, nebo 16 (josamycin, spiramycin a tylosin)-členným laktonovým 

kruhem, na který jsou připojeny glykosidickou vazbou amino- a/nebo neutrální 

sacharidy. Jako první makrolidové antibiotikum byl v roce 1952 představený 

erythromycin. Erythromycin je produkovaný Saccharopolyspora erythraea, zatímco 

novější makrolidy jsou semisyntetické molekuly se substitucemi na laktonovém kruhu 

(Roberts et al., 1999). Makrolidy jsou účinné hlavně proti grampozitivním kokům. 

 

 

Obr. 1: Chemická struktura erythromycinu (PubChem, NCBI) 
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2.2.1.1 Mechanizmus účinku makrolidů 

Makrolidy se váţí na velkou ribozomální podjednotku a inhibují syntézu proteinu 

disociací peptidyl-tRNA z ribozomu během elongace. Výsledkem je ukončení řetězce a 

reverzibilní zastavení syntézy proteinu (Weisblum, 1995a,b; 1998). Výsledný efekt je 

pouze bakteriostatický. Důleţité místo pro vazbu makrolidů tvoří nukleotidy v pozicích 

A2058 a A2059 v doméně V molekuly 23S rRNA (E. coli číslování). Toto místo je pro 

vazbu antibiotik klíčové. Mutace či modifikace v tomto místě způsobují rezistenci 

k makrolidům. Na vazbě makrolidů se podílejí také ribozomální proteiny L4 a L22, coţ 

vysvětluje, proč mutace v těchto proteinech způsobují částečnou rezistenci (Gaynor a 

Mankin, 2005). Tyto proteiny tvoří zúţení „tunelu“, který přiléhá 

k peptidyltransferázovému centru. Analýza krystalové struktury velké podjednotky 

ribozomu s navázanými antibiotiky ukázala, ţe makrolidy vázající se do zúţení „tunelu“ 

mohou blokovat cestu pro nascentní peptid (Hansen et al., 2002).  

 

2.2.2 Linkosamidy 

Linkosamidová antibiotika (klindamycin a linkomycin) jsou široce pouţívaná 

v klinické praxi.  

Linkomycin je antibiotikum přirozeně produkované Streptomyces lincolnensis 

(Mason et al., 1962) a i jinými druhy streptomycet. Skládá se z cukerné sloţky 

(methylthiolinkosamid (MTL)) a aminokyselinového derivátu (propylprolin (PPL)), 

které jsou spojené amidovou vazbou. Působí bakteriostaticky. Klindamycin je 

semisyntetický derivát získaný chlorací linkomycinu. Tato změna vede ke zvýšené 

účinnosti antibiotika. Linkosamidy jsou účinné proti grampozitivním kokům a i 

anaerobním bakteriím. 
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Obr. 2: Chemická struktura linkomycinu (vlevo) a klindamycinu (vpravo) (PubChem, 

NCBI) 

 

2.2.2.1 Mechanizmus účinku linkosamidů 

Linkosamidová antibiotika jsou chemicky odlišná od makrolidů, ale sdílejí 

podobný mechanizmus účinku (Leclercq, 2002). Váţí se na velkou ribozomální 

podjednotku a  inhibují syntézu proteinu disociací peptidyl-tRNA z ribozomu. Rozdíl 

od makrolidů spočívá jen ve vzdálenosti místa vazby antibiotika 

od peptidyltransferázového místa, a tudíţ v délce disociovaného nascentního peptidu 

(např. při účinku klindamycinu délka disociovaného peptidyl-tRNA je 2,3 nebo 4 

aminokyselinové zbytky; u erythromycinu je délka disociovaného peptidyl-tRNA 6,7 

nebo 8 aminokyselinových zbytků) (Tenson et al., 2003). Bakteriální syntéza proteinu 

je reversibilně inhibována (Vannuffel a Cocito, 1996). 

 

2.2.3 Streptograminy 

Streptograminová antibiotika byla objevena před 40 lety, ale aţ nyní se vyuţívají 

jako důleţité terapeutické látky pro léčení infekcí způsobených různými druhy bakterií 

(Johnston et al., 2002). Tato skupina antibiotik představuje unikátní antibakteriální třídu 

(Pechere, 1996). Streptograminy jsou totiţ tvořeny ze dvou typů látek, streptograminů 

A (virginiamycin M, pristinamycin IIA, dalfopristin) a streptograminů B (virginiamycin 

S, pristinamycin IA, quinupristin). Streptograminy A a B se liší chemickou strukturou, 

váţí se na různá vazebná místa a mechanizmy rezistence jsou u nich také odlišné 
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(Hershberger et al., 2004). Obě skupiny antibiotik jsou produkovány současně jednou 

bakterií rodu Streptomyces (Johnston et al., 2002), v přibliţném poměru 7:3 (Pechere, 

1996). Jednotlivě kaţdá skupina poskytuje bakteriostatický účinek v důsledku dočasné 

inhibice syntézy proteinu. Avšak společně působí streptograminy A a B baktericidně 

(Johnston et al., 2002), hlavně proti grampozitivním bakteriím (Haroche et al., 2000). 

Bakteriální syntéza proteinu je inhibována ireversibilně (Vannuffel a Cocito, 1996). 

Synergické působení proti bakteriálním izolátům redukuje moţnost objevení se 

rezistentních kmenů (Pechere, 1996). 

Nový testovaný streptogramin XRP2868 je směs streptograminu A (RPR132552) 

a streptograminu B (RPR202868), v poměru 70:30. XRP2868 vykazuje aţ čtyřikrát 

větší účinnost proti S. aureus neţ quinupristin-dalfopristin (Dupuis a Leclercq, 2006). 

 

  

Obr. 3: Chemická struktura streptograminu A (vlevo) a streptograminu B (vpravo) 

(PubChem, NCBI) 

 

2.2.3.1 Mechanizmus účinku streptograminů 

Streptograminy se váţí do peptidyltransferázového místa (P-místo) na velké 

ribozomální podjednotce, jejich vazebná místa se překrývají. Streptograminy A vazbou 

do peptidyltransferázového místa ribozomu navozují změnu konformace, čímţ se 

významně zvyšuje afinita streptograminů B k ribozomu (Johnston et al., 2002). 

Streptograminy A inhibují proteosyntézu tím, ţe blokují vazbu substrátu do A i 

do P místa. Aby se streptogramin A mohl navázat, musí být A i P místo volné 

(bez substrátu), proto blokuje buď velkou podjednotku ribozomu nebo volné celé 
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ribozomy, ale ne polyzomy nebo ribozomy, na kterých dochází k translaci (Johnston et 

al., 2002).  

Streptograminy B zabraňují podobně jako makrolidy a linkosamidy prodluţování 

peptidového řetězce a způsobují uvolnění neúplných peptidových řetězců. Na rozdíl 

od streptograminů A se mohou streptograminy B vázat k ribozomu ve všech stádiích 

translace (Vannuffel a Cocito, 1996).              
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2.3 Mechanizmy rezistence k makrolidům, linkosamidům a 

streptograminům u stafylokoků 

U stafylokoků byly popsány tři základní mechanizmy rezistence k MLS 

antibiotikům: 

1. Změna zásahového místa, která můţe být způsobena:  

a) posttranskripční modifikací 23S rRNA 

b) mutacemi v 23S rRNA nebo v ribozomálních proteinech 

 2. Inaktivace antibiotika je způsobena: 

  a) modifikací antibiotika navázáním jiné sloučeniny 

  b) degradací antibiotika 

 3. Aktivní transport antibiotika ven z buňky 

 

2.3.1 Změna zásahového místa 

Rezistence způsobená změnou zásahového místa je společná pro MLS antibiotika, 

neboť se jejich vazebná místa na 50S ribozomální podjednotce z velké části překrývají. 

Modifikace ribozomální RNA je nejrozšířenějším mechanizmem rezistence 

u makrolidů, linkosamidů i streptograminů.   

 

2.3.1.1 Posttranskripční modifikace 23S rRNA 

2.3.1.1.1 Methylace 23S rRNA v pozici A2058 – MLSB rezistence 

Posttranskripční modifikace 23S rRNA je způsobena adenin-N
6
-

methyltransferázou. Enzym
 
methyluje adeninový zbytek v peptidyltransferázovém místě 

v pozici A2058 (E. coli číslování) 23S rRNA v doméně V (Weisblum, 1995a,b; 1998). 

Tato pozice hraje klíčovou roli ve vazbě MLSB (makrolidy-linkosamidy-streptograminy 

B) antibiotik (Leclercq, 2002). V posledních třiceti letech byla popsána řada adenin-N
6
-

methyltransferáz, izolovaných z různých druhů bakterií. Obecně, geny kódující tyto 

methyltransferázy byly pojmenovány erm, ačkoli jsou i výjimky (Roberts et al., 1999). 

Methylace adeninu zprostředkovaná erm geny sniţuje nebo znemoţňuje vazbu MLSB 

na jejich cílové místo na ribozomu, jelikoţ se jejich vazebná místa navzájem překrývají, 
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fenotypově se tato událost projevuje jako zkříţená rezistence mezi těmito antibiotiky 

(MLSB rezistence). 

Geny erm kódující methyltransferázy udílí inducibilní (iMLSB) nebo konstitutivní 

rezistenci (cMLSB) k MLS antibiotikům (Jenssen et al., 1987; Fiebelkorn et al., 2003). 

Inducibilní MLSB rezistence byla identifikována Weaver a Pattee (1964) 

u grampozitivních bakterií, krátce po úvodu erythromycinu do klinické praxe. 

U inducibilní rezistence bakterie produkují mRNA v neaktivní konformaci, při které 

nedochází k translaci sekvence kódující methyltransferázu. Avšak v přítomnosti 

makrolidového induktoru dochází ke změně konformace mRNA, která dovolí 

ribozomům translaci sekvence kódující methyltransferázu. Induktory jsou 14- a 15-

členné makrolidy. Kmeny nesoucí inducibilní erm gen jsou rezistentní k induktorům a 

zůstávají citlivé k 16-členným makrolidům, linkosamidům a streptograminům B. 

Naopak u konstitutivní exprese, je methyltransferáza produkována i v nepřítomnosti 

induktoru. U kmenů s konstitutivní produkcí methyltransferázy dochází ke zkříţené 

rezistenci k MLSB (Leclercq, 2002). 

Fenotypový projev iMLSB lze pozorovat diskovým indukčním testem. Tento test 

je zaloţen na umístění disku s induktorem (erythromycinem) vedle disku 

s neindukujícím antibiotikem (klindamycinem nebo linkomycinem) ve vzdálenosti max. 

20 mm. Dále erythromycin difunduje směrem k disku s neindukujícím antibiotikem a 

indukuje expresi erm genů, coţ se projeví tvorbou inhibiční zóny, která je deformovaná 

do tvaru písmene „D“ (Fiebelkorn et al., 2003). 

 

Geny erm u stafylokoků 

Geny erm(A) (Murphy, 1985) a erm(C) (Gryczan et al., 1980; Horinouchi a 

Weisblum, 1980) jsou nejčastějšími nositeli MLSB rezistence u klinických izolátů 

stafylokoků. Geny erm(A) jsou většinou rozšířeny u methicilin rezistentních kmenů, 

zatímco geny erm(C) u methicilin citlivých kmenů (Leclercq, 2002). 

      

2.3.1.1.2 Methylace 23S rRNA v pozici A2503- PhLOPSA rezistence 

Tato posttranskripční modifikace 23S rRNA je zprostředkována genem cfr (Long 

et al., 2006), který byl poprvé identifikován u S. sciuri v rámci sledovací studie 

florfenikolové rezistence u stafylokoků ze zvířat (Schwarz et al., 2000). Gen cfr kóduje 
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methyltransferázu, která methyluje adenin v pozici A2503, který se nachází v oblasti 

peptidyltransferázového místa (Long et al., 2006). Tento methylovaný adenin 

interferuje s vazbou mnohem různorodější skupiny antibiotik neţ je tomu u adeninu 

v pozici A2058. 

U genu cfr bylo prokázáno, ţe sniţuje citlivost k florfenikolům, linkosamidům, 

oxazolidinonům, pleuromutilinům a ke streptograminům A (PhLOPSA rezistence). 

Ţádná jiná rRNA methyltransferáza není schopna udílet rezistenci k pěti odlišným 

antimikrobiálním třídám (Long et al., 2006). 

 

2.3.1.2 Rezistence k MLS antibiotikům - mutacemi v 23S rRNA nebo 

v ribozomálních proteinech 

Mutace v genu pro 23S rRNA způsobující rezistenci jsou méně časté neţ mutace 

v proteinech (Tait-Kamradt et al., 2000). Mutace v doméně V rRNA v pozici A2058 

nebo A2059 udílí MLSB nebo ML rezistenci (Leclercq, 2002). Mutace v proteinu L4 

přímo ovlivňuje vazbu antibiotika (Gregory a Dahlberg, 1999). Mutace v proteinu L22 

působí nepřímo a to tak, ţe dochází k rozšíření ribozomálního tunelu a nascentnímu 

peptidu je umoţněno „proklouznout“ vedle navázaného antibiotika (Gabashvili et al., 

2001).  

 

2.3.2 Inaktivace antibiotika 

 Rezistence způsobená inaktivací antibiotika je specifická pro úzkou skupinu 

chemicky podobných látek. U MLS antibiotik můţeme rozlišit rezistenci způsobenou 

inaktivací makrolidů (M-rezistence), linkosamidů (L-rezistence), streptograminů A (SA-

rezistence) nebo streptograminů B (SB-rezistence). 

 

2.3.2.1 Inaktivace makrolidů 

Makrolidy jsou inaktivovány fosforylací (mph geny) nebo hydrolýzou 

laktonového kruhu (ere geny).  

Geny ere (kódují erythromycin esterázy) a mph (kódují makrolid 

fosfotransferázy) byly původně nalezeny u E. coli (Matsuoka a Sasaki, 2004). Později 

však byly identifikovány i u stafylokoků, kde je jejich nález více znepokojující, jelikoţ 
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makrolidová antibiotika jsou pouţívána při léčbě infekcí vyvolaných grampozitivními 

bakteriemi.   

Fosfotransferázy modifikují 14-, 15-, 16-členné makrolidy a telithromycin 

(ketolidy) (Alekshun a Levy, 2007). U E. coli byly popsány dva geny kódující makrolid 

2´-fosfotransferázy. Gen mph(A) kóduje makrolid 2´-fosfotransferázu I [MPH(2´)I] 

(Noguchi et al., 1995) a gen mph(B), který kóduje makrolid 2´-fosfotransferázu II 

[MPH(2´)II] (Noguchi et al., 1996). U S. aureus byl identifikován gen mph(C), který 

má nízký obsah GC párů jako gen mph(B) a je vysoce homologický s tímto genem 

(Matsuoka et al., 1998). 

Esterázy působí na 14- (např. erythromycin) a 15- (např. azithromycin) členné 

makrolidy (Alekshun a Levy, 2007). U E. coli jsou erythromycin esterázy kódovány 

geny ere(A) (Ounissi a Courvalin, 1985) nebo ere(B). Jejich aminokyselinové sekvence 

jsou velmi málo homologické. Analýza sekvence genu ere(B) naznačuje, ţe gen je 

exogenního původu a byl pravděpodobně získán od grampozitivních koků (Arthur et al., 

1986). V publikaci Wondrack et al. (1996) byl popsán jeden kmen S. aureus nesoucí 

gen ere(B) spolu s genem msr(A).  

 

2.3.2.2 Inaktivace linkosamidů 

Inaktivace linkosamidů je způsobena jejich adenylací linkosamid-O-

nukleotidyltransferázami. U stafylokoků byly popsány dvě nukleotidyltransferázy, které 

jsou kódované geny lin(A) (Brisson-Noel a Courvalin, 1986) nebo lin(A)´. Tyto dva 

geny vykazují velkou podobnost (93% homologie) (Brisson-Noel et al., 1988) a byly 

později přejmenovány na lnu(A) a lnu(A)´ (Roberts et al., 1999). Ačkoli produkty lnu 

genů inaktivují oba linkosamidy, udílí přímou rezistenci pouze k linkomycinu 

(Leclercq, 2002). Nejspíše je to způsobeno vyšší účinností klindamycinu. Buňky jsou 

usmrceny klindamycinem ještě před tím neţ je zcela inaktivován. 

 

2.3.2.3 Inaktivace streptograminů 

2.3.2.3.1 Inaktivace streptograminů A 

Streptograminy A jsou inaktivovány acetyltransferázami, které jsou kódované 

geny vat (Dupuis a Leclercq, 2006). Enzym modifikuje antibiotikum tím, ţe váţe 
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acetylovou skupinu na hydroxyl antibiotika. Hydroxyl je v kontaktu s 23S rRNA 

v pozici G2505, číslování podle E. coli. Acetylací hydroxylu dochází k zabránění vazby 

antibiotika na ribozom (Harms et al., 2004). U stafylokoků byly popsány geny vat(A) 

(dříve vat) (Allignet et al., 1993), vat(B) (Allignet a el Solh, 1995) a vat(C) (Allignet et 

al., 1998).   

 

2.3.2.3.2 Inaktivace streptograminů B        

Streptograminy B jsou inaktivovány lyázami, které štěpením zruší bioaktivní 

konformaci antibiotika nutnou pro vazbu na ribozom (Mukhtar et al., 2001). U 

stafylokoků byly popsány dva geny kódující lyázy, vgb(A) (dříve vgb) (Allignet et al., 

1988) a vgb(B) (Allignet et al., 1998).  

 

2.3.3 Aktivní transport antibiotika 

Transportní proteiny zprostředkovávající rezistenci k antibiotikům lze rozdělit 

do pěti proteinových rodin: RND (resistance-nodulation-division), MF (major 

facilitator), SMR (small multidrug resistance), ABC (ATP-binding cassette) a MATE 

(multidrug and toxic compound extrusion) rodiny (Li a Nikaido, 2004). Mezi 

sekundární transportéry patří proteiny RND, SMR, MF a MATE rodin, které vyuţívají 

protonový gradient pro export toxických látek. K primárním transportérům, které 

získávají potřebnou energii pro export hydrolýzou ATP, jsou řazeny proteiny ABC 

rodiny (Alekshun a Levy, 2007). 

Superrodina ABC (ATP-binding cassette) proteinů představuje jednu z největších 

skupin membránových proteinů (Locher, 2009). Tato rodina zahrnuje transportéry, které 

se významně podílejí na rezistenci k MLS antibiotikům u stafylokoků.    
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2.4 ABC-transportéry 

Obecně ABC transportéry jsou tvořeny ze dvou hydrofilních cytoplazmatických 

ATP- vazebných domén a ze dvou hydrofobních transmembránových (TM) domén 

(Higgins a Linton, 2001). Hydrofilní doména, nazývaná téţ nukleotid vazebná doména 

(NBD) je tedy zodpovědná za vazbu a hydrolýzu ATP. Má dva charakteristické motivy 

Walker A a Walker B (Walker et al., 1982), které jsou společné pro všechny ATPázy. 

Hydrofilní doména má ještě další konzervované motivy, které jsou charakteristické 

pro ABC transportéry: konzervovaná sekvence společná pro všechny ABC transportéry 

(ABC transporter signature motif), konzervovaná oblast obsahující aromatické 

aminokyseliny (Tyr-loop), konzervovaná glutaminová smyčka (Gln-loop) a 

konzervovaná histidinová smyčka (His-loop) (Dassa a Bouige, 2001). Walker A motiv 

neboli fosfát vazebná smyčka (P-loop), je oblast bohatá na glycin se strukturou 

GXXGXGK(S,T), kde X je jakákoliv aminokyselina. Tento motiv se kromě u ABC-

transportérů nachází také u ostatních ATP- nebo GTP-vazebných proteinů. Walker B 

motiv vázající hořčík je hydrofobní oblast s několika nabitými aminokyselinami se 

strukturou hhhhD(D,E,S)(P,A), kde h je hydrofobní aminokyselina. Hydrofobní 

doména, přímo interaguje s cytoplazmatickou membránou. Domény mohou být 

kódovány dvěma nezávislými geny anebo mohou být geny fúzovány v jeden (Méndez a 

Salas, 1998). 

 Na základě fylogenetické analýzy sekvencí ABC proteinů lze rozlišit tři třídy 

(Bouige et al., 2002): 

1. třída zahrnuje transportéry, které mají fúzované NDB a TM domény. 

2. třída zahrnuje rezistenční proteiny a proteiny účastnící se jiných buněčných procesů 

neţ je transport. Tato třída proteinů má fúzované dvě NDB domény a postrádá 

transmembránovou doménu. 

3. třída obsahuje proteiny závislé na vazebném proteinu (BPD, binding protein 

dependent) většinou s importní funkcí.    

ABC proteiny udílející rezistenci k MLS antibiotikům spadají do 2. třídy.  

 

2.4.1   2. třída ABC proteinů 

Tato třída zahrnuje ABC proteiny, které se významně podílí na rezistenci k MLS 

antibiotikům. Mezi tyto ABC proteiny patří jak proteiny producentů MLS antibiotik 
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např. Lmr(C) ze Streptomyces lincolnensis (Peschke et al., 1995), kteří se takto chrání 

před účinky produkovaného antibiotika, tak i proteiny udílející rezistenci k těmto 

antibiotikům u patogenních bakterií např. Msr(A), Lsa(A), Lsa(B), Vml(R) nebo Vga 

proteiny. Jak uţ je zmíněno výše, třída je typická tím, ţe protein je tvořen dvěma 

fúzovanými NBD doménami, avšak postrádá transmembránovou (TM) doménu 

nezbytnou pro transportní funkci proteinu, proto je mechanizmus rezistence nejasný. 

 Kromě rezistenčních proteinů, které tvoří tzv. ARE podrodinu (antibiotic 

resistance), jsou do této třídy řazeny i proteiny účastnící se jiných buněčných procesů 

neţ je transport, např. translace.     

 

2.4.2 Rezistenční proteiny ARE podrodiny identifikované 

u stafylokoků 

2.4.2.1 Msr(A) - rezistence k makrolidům a streptograminům B 

Rezistenční determinanta msr(A) byla původně identifikována u S. epidermidis 

(Ross et al., 1989; Ross et al., 1990) a od té doby byla nalezená u různých 

stafylokokových druhů, včetně S. aureus (Matsuoka et al., 1993). Gen msr(A) kóduje 

protein se dvěma ATP-vazebnými doménami charakteristickými pro ABC transportéry, 

ale nekóduje ţádnou transmembránovou doménu. Protein Msr(A) udílí rezistenci k 14- 

a 15-členným makrolidům a po indukci sniţuje citlivost i ke streptograminům B, tzv. 

MSB fenotyp. Induktory jsou erythromycin a jiné 14- a 15-členné makrolidy (Ross et 

al., 1990). 

I kdyţ gen msr(A) nekóduje ţádnou transmembránovou doménu, přenos pouze 

tohoto genu do citlivého recipientního kmene S. aureus RN4220 byl dostatečný, 

pro expresi rezistence k erythromycinu. Navíc buňky S. aureus RN4220 produkující 

protein Msr(A) akumulovaly méně radioaktivně značeného antibiotika neţ buňky bez 

proteinu. To by mohlo svědčit o aktivním exportu antibiotika ven z buňky. Na základě 

tohoto pozorování se předpokládá, ţe protein Msr(A) interaguje v recipientním kmeni 

s jiným proteinem, který poskytuje TM doménu (Ross et al., 1990). 
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2.4.2.2 Lsa(B)  

Gen kódující protein Lsa(B) byl identifikován na plazmidu u S. sciuri a udílí 

rezistenci ke klindamycinu. Potenciální rezistence ke streptograminům A nebyla 

testována (Kehrenberg et al., 2004). 

 

2.4.2.3   Vga proteiny - rezistence ke streptograminům A (a linkosamidům, 

pleuromutilinům) 

Vga proteiny identifikované u stafylokoků patří do ARE podrodiny ABC systému, 

stejně jako předchozí dva proteiny. Pro Vga proteiny je tedy typická přítomnost dvou 

NBD domén a absence TM domény. 

Proteiny Vga(A) (Allignet et al., 1992), Vga(A) varianta [Vga(A)V] (Haroche et 

al., 2000) a Vga(B) (Allignet a el Solh, 1997) byly původně objeveny jako rezistenční 

determinanty udílející rezistenci ke streptograminům A. Avšak s přibýváním nových 

rezistenčních determinant kódujících Vga proteiny se ukázalo, ţe Vga proteiny neudílí 

rezistenci pouze ke streptograminům A, ale některé také k linkosamidům a 

pleuromutilinům.     

V publikaci Chesneau et al. (2005) byla porovnávána schopnost rezistenčních 

determinant vga(A), vga(A)V, vga(B) udílet rezistenci k linkosamidům a 

streptograminům po přenosu do citlivých recipientních buněk S. aureus RN4220. Geny 

vga(A) a vga(A)V (83,2% identita) byly schopny udílet rezistenci ke streptograminům A 

(porovnání MICSGA= 1 µg/ml u vektoru pRB374 a MICSGA= 32 µg/ml u vga(A) i 

vga(A)V) a také nízkou hladinu rezistence k linkomycinu (porovnání MICLIN= 1 µg/ml 

u vektoru pRB374 a MICLIN= 4 µg/ml u vga(A), MICLIN= 8 µg/ml u vga(A)V). Tento 

fenotyp je podobný tomu, který nese gen lsa u Enterococcus faecalis (Singh et al., 

2002), ačkoli úroveň rezistence k linkosamidům je u stafylokoků nesoucí vga(A) nebo 

vga(A)V gen mnohem niţší. Chesneau et al. (2005) proto navrhuje, ţe geny vga(A) nebo 

vga(A)V u stafylokokových izolátů jsou zapojené do LSA fenotypu jen částečně. Další 

gen vga(B) (59% identita s genem vga(A)) udílel nízkou hladinu rezistence 

ke streptograminu A (porovnání MICSGA= 1 µg/ml u vektoru pRB374 a MICSGA= 

4 µg/ml u vga(B)), ale podstatně zvýšenou rezistenci k pristinamycinu (kombinace 

streptograminů A a B; porovnání MICPT= 0,25 µg/ml u vektoru pRB374 a MICPT= 
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2 µg/ml u vga(B)). Gentry et al. (2008) identifikoval u izolátů S. aureus exprimujících 

ABC proteiny Vga(A)V a Vga(A) sníţenou citlivost k pleuromutilinům.      

Ve studii Novotna a Janata (2006) byla u S. haemolyticus identifikována nová 

rezistenční determinanta vga(A)LC, která udílí rezistenci ke streptograminům A (MICPIIA 

= 32 µg/ml) a také rezistenci k oběma linkosamidům (MICLIN = 32 µg/ml; MICCLI = 

8 µg/ml). Nicméně po přenosu genu do recipientního kmene S. aureus RN4220, 

minimální inhibiční koncentrace (MIC) dosahovaly niţších hodnot. Tyto hodnoty MIC 

však zůstaly vyšší u linkosamidových antibiotik v porovnání s genem vga(A) viz Tab. II 

(kapitola 2.5). Gen vga(A)LC bude podrobněji popsán v kapitole 2.5.  

Další nový transportní protein, Vga(C) (64% identita s proteinem Vga(A)LC) byl 

identifikován u methicilin rezistentního S. aureus (u prasečího kmene ST398). Protein 

Vga(C) udílí rezistenci ke streptograminům A, linkosamidům a pleuromutilinům 

(Kadlec a Schwarz, 2009). 
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2.5 Rezistenční protein Vga(A)LC - LSA rezistence 

V rámci studia rozšíření mechanizmů rezistence k makrolidům a linkosamidům 

u methicilin rezistentních KNS v ČR (Novotna et al., 2005) bylo v laboratoři Biologie 

sekundárního metabolizmu vyuţito sbírky 2234 klinických izolátů stafylokoků (1315 

izolátů S. aureus a 919 izolátů KNS), kterou Národní referenční laboratoř pro 

stafylokoky shromáţdila v roce 1996 v rámci rozsáhlé epidemiologické studie 

rezistence k methicilinu. 

U 10 klinických izolátů S. haemolyticus (za nepřítomnosti ostatních testovaných 

genů erm(A), erm(C), msr(A) a lin(A)/lin(A)´) byl v rámci této studie pozorován zcela 

nový rezistenční fenotyp (citlivost k erythromycinu a rezistence k oběma 

linkosamidům) (Novotna et al., 2005). Později byla pomocí degenerovaných PCR 

primerů identifikována nová rezistenční determinanta vga(A)LC, která udílí rezistenci 

k oběma linkosamidům a streptograminům A (LSA fenotyp) (Novotna a Janata, 2006). 

Gen vga(A)LC identifikovaný u S. haemolyticus vykazuje vysokou homologii s jiţ 

dříve izolovaným rezistenčním genem vga(A) (Allignet et al., 1992) ze S. aureus 

udílejícím rezistenci ke streptograminům A.  

Gen vga(A)LC byl později identifikován i u S. epidermidis a S. warnerii, coţ 

ukazuje na jeho rozšířený výskyt u KNS (Novotná et al., 2007).   

Rezistenční determinanty vga(A) a vga(A)LC o délce 1569 bp se na genové úrovni 

od sebe liší 10 nukleotidovými substitucemi. Proteiny Vga(A) a Vga(A)LC, kódované 

geny vga(A) a vga(A)LC, se navzájem liší pouze sedmi aminokyselinovými zbytky. Pět 

z nich (L212S, G219V, A220T, G226S a S247R) je nahloučeno v krátkém 

nestrukturovaném úseku spojujícím obě ATP-vazebné domény. Zbylé dva rozdíly (M4L 

a N9H) jsou situované na úplném N-konci proteinu (Novotna a Janata, 2006). 

Pomocí hybridních proteinů (Tab. II) připravených kombinováním úseků proteinů 

Vga(A) a Vga(A)LC bylo zjištěno, ţe místem určujícím substrátovou specifitu jsou 

pouze čtyři aminokyseliny (L212S, G219V, A220T, G226S) nahloučené v úseku 

dlouhém pouhých 15 aminokyselin situovaném v centrální části proteinu, mezi oběma 

ATP-vazebnými doménami. Tyto čtyři aminokyseliny jsou tedy zodpovědné za posun 

substrátové specifity od streptograminů A (protein Vga(A)) směrem k linkosamidům 

(protein Vga(A)LC) (Novotna a Janata, 2006). V Tab. II jsou znázorněny rezistenční 
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profily Vga(A), Vga(A)LC proteinů a hybridních proteinů po expresi v citlivém kmeni 

S. aureus RN4220. 

 

Tab. II: Rezistenční profil pRB374 konstruktů kódující Vga(A), Vga(A)LC nebo 

hybridní proteiny, po přenesení do citlivého kmene S. aureus RN4220 (převzato 

z práce Novotna a Janata, 2006) 

Konstrukt Plazmid nebo 

protein 

exprimovaný v S. 

aureus RN4220 

MIC (µg/ml) 

LIN CLI PIIA 

 

 

 

pRB374 1 0,125 2 

Vga(A) 2 0,25 32 

Vga(A)LC 8 2 8 

Vga(A)blc* 2 0,125 32 

Vga(A)xlc* 2 0,25 32 

Vga(A)blcxlc* 2 0,25 32 

Vga(A)LCba* 16 4 16 

Vga(A)LCxa* 8 2 8 

Vga(A)LCbaxa* 16 4 16 

Pozn. MIC-minimální inhibiční koncentrace; LIN- linkomycin, CLI- klindamycin, PIIA- pristinamycin 

IIA (streptogramin A); *- hybridní proteiny  

 

Z údajů uvedených v Tab. II lze vidět, ţe pokud hybridní protein obsahoval čtyři 

aminokyselinové zbytky (L212, G219, A220, G226) z proteinu Vga(A) rezistenční 
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profil byl podobný proteinu Vga(A) (rezistence jen k pristinamycinu IIA) a pokud 

aminokyselinové zbytky byly z proteinu Vga(A)LC (S212, V219, T220, S226), tak 

rezistenční profil hybridních proteinů byl podobný proteinu Vga(A)LC (rezistence 

k oběma linkosamidům a pristinamycinu IIA). Zajímavé je, ţe hybridní deriváty 

proteinu Vga(A)LC, Vga(A)LCba a Vga(A)LCbaxa, s aminokyselinovými zbytky M4 a 

N9 na N-konci proteinu, udílí rezistenci k linkosamidům a streptograminům A 

efektivněji neţ divoký protein Vga(A)LC, kdyţ je exprimován v heterologním hostiteli. 

Z toho se usuzuje, ţe aminokyselinové zbytky na N-konci proteinu pravděpodobně 

zlepšují interakci s domnělým transmembránovým partnerem, protoţe jak je zmíněno 

na začátku, ABC proteiny 2. třídy postrádají transmembránovou doménu pro export 

látek.              

Mechanizmus udílení rezistence proteinem Vga(A)LC byl pomocí transportního 

experimentu s radioaktivně značeným linkomycinem identifikován jako stejný s tím, 

který je u proteinu Msr(A) (Novotna a Janata, 2006). 
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3 Materiál a metody 

3.1 Materiál 

3.1.1 Bakteriální kmeny 

Kompetentní buňky:  

Escherichia coli JM109 (Stratagene)- recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 (rK
-
 mK

+
) 

supE44 relA1 Δ(lac-proAB) [F
´
 traD36 proAB lacI

q
ZΔM15]. Tento kmen byl pouţit 

jako recipientní kmen pro transformaci vektory pGEM
®
-T, pRB374. Slouţil k jejich 

pomnoţení. 

Escherichia coli GM2929- dam-13:Tn9 dcm-6 hsdR2 recF143 mcrA0 mcrB9999 galK2 

galT22 ara-14 lacY1 xyl-5 thi-1 tonA31 rpsL136 hisG4 tsx-78 mtl-1 supE44 leuB6 rfbD 

fhuA13. Kmen slouţil jako recipientní kmen pro transformaci vektorem pRB374. Byl 

pouţit z důvodu, ţe se jedná o nemethylující kmen a restrikční enzym BsaBI, který se 

pouţíval spolu s restrikčním enzymem BstBI pro vyštěpení mutované oblasti z kazet 

vloţených ve vektoru pGEM
®
-T, je citlivý na dam methylaci. Dále kvůli transformaci 

vektoru pRB374 a konstruktů do S. aureus RN4220. 

Staphylococcus aureus RN4220 (Focus Bio-Inova)- citlivý kmen byl pouţit jako 

recipientní kmen pro elektroporaci vektorem pRB374 a konstrukty pRB374 nesoucí 

divoký gen (vga(A) nebo vga(A)LC) nebo hybridní gen (vga(A)blc, vga(A)xlc, 

vga(A)blcxlc, vga(A)LCba, vga(A)LCxa nebo vga(A)LCbaxa) nebo mutovaný gen 

(vga(A)LCxamut). V citlivém kmenu byla porovnávána schopnost udílet rezistenci 

k linkosamidům a streptograminům A pomocí agarové diluční metody. 

Kontrolní kmen: 

Staphylococcus aureus ATCC29213- kmen byl pouţit jako citlivý kontrolní kmen 

pro stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) agarovou diluční metodou 

(NCCLS, 1998) u pristinamycinu IIA, pro kontrolu účinnosti antibiotika. 

 

3.1.2 Použité konstrukty a navržené mutace 

Pouţité konstrukty pRB374 nesoucí gen vga(A) nebo vga(A)LC byly poskytnuty 

G. Novotnou. Přesný postup přípravy viz citace Novotna a Janata (2006). Připravené 

konstrukty jsou znázorněny v Tab. III. 
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Dále pouţívané konstrukty pRB374 nesoucí hybridní gen (vga(A)blc, vga(A)xlc, 

vga(A)blcxlc, vga(A)LCba, vga(A)LCxa nebo vga(A)LCbaxa) byly vytvořeny a také 

poskytnuty G. Novotnou. Přesný postup přípravy viz citace Novotna a Janata (2006). 

Připravené konstrukty jsou znázorněny v Tab. II (kapitola 2.5) a byly vyuţity 

pro kontrolu účinnosti pristinamycinu IIA.  

Konstrukt kódující hybridní protein Vga(A)LCxa (Tab. III), který má stejnou 

kombinaci tří vnějších aminokyselin jako mutované proteiny připravené v rámci 

diplomové práce, byl pouţit spolu s vektorem pRB374 a konstrukty pRB.vga(A) a 

pRB.vga(A)LC jako kontrola pro stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) 

antibiotik (linkomycin, klindamycin, pristinamycin IIA). 

Hodnoty MIC antibiotik pro vektor a konstrukty kódující divoké proteiny nebo 

hybridní proteiny jsou uvedeny v publikaci Novotna a Janata (2006).  

 

Tab. III: Schematické znázornění konstruktů kódující protein Vga(A), Vga(A)LC 

nebo hybridní protein Vga(A)LCxa  

 Konstrukt 

 

                ba
                                                  

           xa 

pRB.vga(A) 

 

                blc                                               xlc 

pRB.vga(A)LC 

 

                blc                                               xa 

pRB.vga(A)LCxa* 

Pozn.  A- Alanin, G- Glycin, H- Histidin, L- Leucin, M- Methionin, N- Asparagin, R- Arginin, S- Serin, 

T- Threonin, V- Valin. Modře a oranţově vyznačené aminokyseliny u konstruktů kódující proteiny 

Vga(A) a Vga(A)LC jsou čtyři aminokyseliny, kterými se proteiny od sebe liší a mají vliv na posun 

substrátové specifity od streptograminů A směrem k linkosamidům, jak je podrobně uvedeno v kapitole 

2.5.; *- pozadí konstruktů pRB.mut vytvořených v rámci diplomové práce. 
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Za účelem zjištění vlivu jednotlivých aminokyselin na posun substrátové specifity 

bylo navrţeno 5 mutací (SGAG, SGAS, SVTG, LVTS, LVTG), které byly nazvány 

podle výsledné sekvence předmětných aminokyselin. Mutační kazety byly vytvořeny 

metodou megaprimeru (viz kapitola 3.1.5- tato část práce byla provedena kolegou 

M. Polanem) a vneseny do genu vga(A)LC výměnou za původní sekvenci s pouţitím 

přirozených unikátních restrikčních míst BsaBI a BstBI. Navrţení mutací je znázorněno 

na Obr. 4.  

 

 

 

Obr. 4: Navrţené mutace 

(A- Alanin, G- Glycin, H- Histidin, L- Leucin, M- Methionin, N- Asparagin, R- Arginin, S- Serin, T- 

Threonin, V- Valin. Modře a oranţově vyznačené aminokyseliny u proteinů Vga(A) a Vga(A)LC jsou čtyři 

aminokyseliny, kterými se proteiny od sebe liší a mají vliv na posun substrátové specifity 

od streptograminů A směrem k linkosamidům, jak je podrobně uvedeno v kapitole 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.1.3 Plazmidy 

pGEM
®
-T (3kbp, Promega): plazmid byl pouţit jako vektor při klonování PCR  

 

produktů. Tento plazmid 

nese gen pro rezistenci 

k ampicilinu. Po obou 

stranách polyklonovacího 

místa jsou umístěny 

promotory SP6 a T7. 

Polyklonovací místo se 

nachází uvnitř genu lacZ 

(kódující β-galaktosidázu). 

Vloţením PCR produktu 

do polyklonovacího místa  

 dojde k inzerční inaktivaci α-peptidu enzymu β-galaktosidázy a rekombinantní 

klony mohou být přímo identifikovány barevným tříděním na indikátorových 

miskách. Pozitivní klony jsou bíle a negativní modré [inzerčně neinaktivovaný α-

peptid štěpí 5-brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galaktosid (X-gal) na modrý produkt 

(5-brom-4-chlor-3-hydroxyindol) a zbytek molekuly (β-D-galaktóza)]. Pro 

sekvenování PCR produktů byly pouţity univerzální primery M13F a M13R.  

Obr. 5: Vektor pGEM
®
-T (www.promega.com) 

 

pRB374 (5,9kbp): plazmid pRB374 je kyvadlový vektor obsahující promotor vegII 

z Bacillus subtilis umoţňující přepis v B. subtilis, E. coli a S. aureus. Pro selekci 

v bakteriálních buňkách nese geny pro  ampicilinovou, neomycinovou a bleomycinovou 

rezistenci. Amp
R
 uděluje rezistenci k ampicilinu. Neo

R
 uděluje rezistenci k neomycinu i 

kanamycinu a Ble
R
 uděluje rezistenci k bleomycinu i phleomycinu. Vektor slouţil 

k pomnoţení plazmidu v E. coli, pro účely genových manipulací (k výměně části genu 

vga(A)LC v konstruktu pRB.vga(A)LC za mutační kazetu pomocí restrikčních míst BsaBI 

a BstBI) a ve S. aureus pro testování vlivu mutací na posun rezistence 

od streptograminů A k linkosamidům.  

 

http://www.promega.com/
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3.1.4 Kultivační média 

Média pro kultivaci  E. coli 

LB médium  

Sloţení:    

Trypton 10 g 

Kvasničný extrakt 5 g 

NaCl 5 g 

Dest. H2O doplnit na objem 1000 ml 

 

pH se upraví na 7,5 při 25°C a sterilizuje autoklávováním při 121°C po dobu 

15 min.  

 

LB agar 

Sloţení: 

Agar 15 g 

LB médium 1000 ml 

 

pH se upraví na 7,5 při 25°C a sterilizuje autoklávováním při 121°C po dobu  

15 min.  

 

SOC médium 

Sloţení: 

Trypton 20 g 

Kvasničný extrakt 5,5 g 

1 M NaCl 10 ml 

1 M KCl 2,5 ml 

Destilovaná H2O 970 ml 

 

pH se upraví na 7,0 při 25°C a sterilizuje autoklávováním při 121°C po dobu 

15 min.   

Přidat 5 ml 2 M MgCl2, 5 ml 2 M MgSO4 a 10 ml 2 M glukózy (sterilizováno 

filtrací). 
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Pro selekci u E. coli bylo pouţito antibiotikum ampicilin v koncentraci  

100 µg/ml. 

 

Médium pro uchování buněk 

Sloţení: 

Polyethylenglykol (Mw=8000) 3,6 g 

Glycerol 10,8 ml 

1M MgSO4 0,36 ml 

LB médiem doplnit na objem  30 ml 

 

Připravené médium se sterilizuje filtrací. 

 

Média pro kultivaci S. aureus 

 B2 médium 

Sloţení: 

Kaseinový hydrolyzát 10 g 

Kvasničný extrakt 25 g 

K2HPO4 1 g 

Glukóza 5 g 

NaCl 25 g 

Dest. H2O doplnit na objem 1000 ml 

 

pH se upraví na 7,5 při 25°C a sterilizuje autoklávováním při 121°C po dobu  

15 min.  

 

NYE agar 

Sloţení: 

Kaseinový hydrolyzát 10 g 

Kvasničný extrakt 5 g 

NaCl 5 g 

Agar 15 g 

Dest. H2O doplnit na objem 1000 ml 
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pH se upraví na 7,5 při 25°C a sterilizuje autoklávováním při 121°C po dobu  

15 min. 

 

Pro selekci u S. aureus bylo pouţito antibiotikum kanamycin v koncentraci  

80 µg/ml. 

 

Médium pro stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) 

MHA (Mueller-Hinton agar), Merck, Germany 

Příprava média dle návodu výrobce. 

 

3.1.5 Použité oligonukleotidy 

Pro přípravu mutačních kazet o velikosti 848 bp bylo vyuţito metody PCR 

pomocí tří primerů. Cílenou mutagenezí byly zavedeny do proteinu Vga(A) různé 

kombinace aminokyselin specifických pro protein Vga(A)LC. První PCR reakcí byla 

provedena syntéza pravé části kazety (pomocí primerů VgaNsiR a PromXXXX), kde 

primer PromXXXX nese poţadovanou mutaci. Produkt této reakce o velikosti 498 bp 

poslouţil v druhé PCR reakci jako tzv. megaprimer. Druhou PCR reakcí byla provedena 

syntéza levé části kazety (pomocí megaprimeru a VgaBsaBIF). Pouţité primery jsou 

uvedené v Tab. IV. Vytvořené kazety byly vloţeny do vektoru pGEM
®
-T pomocí 

AT klonování. Na Obr. 6 je schematické znázornění připravených mutačních kazet. 

Metoda a pouţité primery pro přípravu kazet jsou zde uvedeny pro úplnost. Příprava 

kazet a jejich vloţení do vektoru pGEM
®

-T  bylo provedeno kolegou Markem Polanem. 

 

 

 

Obr. 6: Schematické znázornění připravených mutačních kazet (S- Serin)
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Tab. IV: Primery pro syntézu mutačních kazet 

 

Původní sekvence Kombinace 

aminokyselin 

Tichá mutace vytvářející 

restrikční místo pro  

Vga(A)   N     L    S      L    S     E     G     K    I      K    G  A    K     P    Y     F     A    G    K     Q LGAG     

vga(A)   AACTTAAGTTTATCTGAAGGCAAAATAAAAGGAGCAAAGCCATACTTTGCAGGTAAGCAA      

vga(A)LC   AACTTAAGTTCATCTGAAGGCAAAATAAAAGTAACAAAGCCATACTTTGCAAGTAAGCAA      

Vga(A)LC   N     L    S      S    S     E     G     K    I      K    V  T     K     P    Y     F     A    S    K     Q SVTS     

      

Název primeru Obecné primery pro syntézu části mutovaného genu vga(A)     

VgaBsaBIF CAAGCGCTTGATAAAAATCC     

VgaNsiR AAAAAAATGCATTCTAGCTAG     

      

Název primeru Mutační primery pro syntézu části mutovaného genu vga(A)      

PromSGAG AACTTAAGCTCATCTGAAGGCAAAATAAAAGGAGCTAAGCCATACTTTGCCGGTAAGCAA SGAG  BlpI BsrFI 

PromSGAS AACTTAAGCTCATCTGAAGGCAAAATAAAAGGAGCTAAGCCATACTTTGCCAGTAAGCAA SGAS  BlpI   

PromSVTG AACTTAAGCTCATCTGAAGGCAAAATAAAAGTAACTAAGCCATACTTTGCCGGTAAGCAA SVTG    BsrFI 

PromLVTS AACTTAAGCTTATCTGAAGGCAAAATAAAAGTAACTAAGCCATACTTTGCCAGTAAGCAA LVTS HindIII    

PromLVTG AACTTAAGCTTATCTGAAGGCAAAATAAAAGTAACTAAGCCATACTTTGCCGGTAAGCAA LVTG HindIII   BsrFI 

Pozn. Zkratky aminokyselin: A- Alanin, E- Glutamová kyselina, F- Phenylalanin, G- Glycin, I- Isoleucin, K- Lysin, L- Leucin, N- Asparagin, P- Prolin, Q- Glutamin, S- 

Serin, T- Threonin, V- Valin, Y- Tyrosin. Modře a oranţově vyznačené aminokyseliny u proteinů Vga(A) a Vga(A)LC jsou čtyři aminokyseliny, kterými se proteiny 

od sebe liší a mají vliv na posun substrátové specifity od streptograminů A směrem k linkosamidům, jak je podrobně uvedeno v kapitole 2.5. U mutačních primerů modře 

a oranţově označené nukleotidy znázorňují, kde jsou zavedené bodové mutace. Červeně, zeleně a fialově označené nukleotidy u mutačních primerů jsou zavedené tiché 

mutace. Zkratky nukleotidů: A- Adenin, C- Cytosin, G- Guanin, T- Thymin. 
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Pro ověření správnosti vloţených mutačních kazet ve vektoru pGEM
®
-T byly 

vyuţity univerzální primery M13F, M13R. Sekvenace byly provedeny v GATC Biotech 

(Německo). 

 

Primery uvedené v Tab. V, byly pouţity pro přesekvenování vektoru pRB374, 

jelikoţ nebyla k dispozici sekvence vektoru. Ve vektoru pRB374 byl vloţen gen 

vga(A), od kterého se začalo sekvenování. Primery byly navrţeny s vyuţitím programu 

DINAMelt. Modře vyznačené primery byly dále vyuţity pro ověření správnosti 

zaligovaných mutací v konstruktu pRB.vga(A)LC. Sekvenace byly provedeny v GATC 

Biotech (Německo).  

  

Tab. V: Primery navržené pro přesekvenování vektoru pRB374 

Název primeru Sekvence 5´- 3´ 

Vga end for TCTAACAGTATTTTCA 

Vga end rev TGAAAATACTGTTAGA 

Vga start rev AAAACTTAATAAATGAAAAAA 

Vga start for TTTTTTCATTTATTAAGTTTT 

Ble for CCTTCATCACTTGCCTCCC 

Ble rev TTTCACTTTGGTTCAC 

Ble2 for CCACCTGAATCATAAA 

Vga start2 rev CACCAGTCACAGAAAAG 

Ble3 for ATTCTTTTCTTCATCATC 

Vga start3 rev TTCTTGAGATCCTTTTTTTC 

SPOJ R GAAAAGAGAAACGAA 

Ble4 for CTTTTCCACTTTTTGTCTTGT 

Vga start4 rev AGTCAGTGAGCGAGGAAG 

SPOJ2 R TATAAAAGAACAGAAAGC 

SPOJ3 AAAAAAGGGAATAAGGGCGAC 

Pozn. Modře vyznačené primery- pro ověření správnosti zaligovaných mutací v konstruktu 

pRB.vga(A)LC. 

 

Pro ověření elektroporace pRB374 a konstruktů (pRB.mut, pRB.vga(A), 

pRB.vga(A)LC, pRB.vga(A)LCxa) do S. aureus RN4220 metodou koloniové PCR byly 
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navrţeny primery pomocí programu DINAMelt. Navrţené primery byly dodány firmou 

Sigma-Aldrich a jsou uvedené v Tab. VI. Tyto primery byly vyuţity i pro sekvenování 

PCR produktů u konstruktů pRB.mut a k sekvenování plazmidové DNA (pRB.vga(A), 

pRB.vga(A)LC, pRB.vga(A)LCxa). Sekvenace byly provedeny v Macrogen (Korea). 

 

Tab. VI: Primery pro PCR 

Název 

primeru 

Sekvence 5´- 3´ Tm (°C) 

Vga for GTGGCTACTTTTTCGATA 52,6 

Vga rev AAAAATGGAAGTGGAAAA 54,5 

pRB374 for GTGCACCCAACTGATCTT 58,6 

pRB374 rev GTCCGTTACACTAGAAAA 49,6 

Pozn. Tm- teplota tání 

 

3.1.6 Použité chemikálie 

Název chemikálie Výrobce Zkratka 

2´-deoxyadenosin-5´-trifosfát Fermentas dATP 

2´-deoxycytidin-5´-trifosfát Fermentas dCTP 

2´-deoxyguanosin-5´-trifosfát Fermentas dGTP 

2´-deoxythymidin-5´-trifosfát Fermentas dTTP 

Aceton Lach-Ner  

Agar  Oxoid  

Agaróza Invitrogen  

Ampicilin Duchefa Biochemie AMP 

Bromfenolová modř Bio-Rad BPB 

Dimethylsulfoxid Top-Bio DMSO 

Ethidium bromid Sigma EtBr 

Glukóza Lach-Ner  

Glycerol Lach-Ner  

Hydrogenfosforečnan draselný Lachema  

Chlorid barnatý Lachema  

Chlorid draselný Lachema  
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Chlorid hořečnatý Lachema  

Chlorid sodný Lach-Ner  

Izopropylalkohol Lachema  

Kanamycin Amresco KAN 

Kaseinový hydrolyzát Difco  

Klindamycin Sigma CLI 

Kvasničný extrakt Oxoid  

Kyselina ethylendiaminotetraoctová Sigma EDTA 

Kyselina sírová Lach-Ner  

Linkomycin Sigma LIN 

Methanol  Lach-Ner  

Nonidet Amresco  

Polyethylenglykol (Mw=8000) Sigma PEG 

Pristinamycin IIA Aventis Pharma S.A. PIIA 

Síran hořečnatý Lachema  

Tris (hydroxymethyl) aminomethan Aldrich Tris 

Trypton Oxoid  

Ostatní pouţité chemikálie byly běţně dostupné látky analytické čistoty. 

 

3.1.7 Roztoky a pufry 

Fyziologický roztok 

Sloţení: 

Chlorid sodný 0,85 g 

Destilovaná voda 100 ml 

 

Příprava: 

Odpovídající mnoţství NaCl se rozpustí v poţadovaném objemu destilované 

vody. Sterilizuje se autoklávováním při 121°C po dobu 15 min. 

 

Roztok glycerolu (50%) 

Sloţení: 

Glycerol 100 ml 

Destilovaná voda 100 ml 
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Příprava:  

Odpovídající mnoţství glycerolu se smíchá s poţadovaným objemem destilované 

vody. Sterilizuje se autoklávováním při 121°C po dobu 15 min. 

  

TAE pufr: 40 mM Tris-acetát, 1 mM EDTA, pH 7,5-7,8 

10x DNA vzorkový pufr: 40% sacharóza, 0,25% BPB, 10 mM Tris-HCl, 50 mM EDTA 

                                          pH 8,0 

 

3.1.8 Enzymy 

Restrikční endonukleázy (výrobce New England Biolabs): 

 BlpI (NEB 4 pufr, reakční teplota 37 °C) 

 BsaBI (NEB 4 pufr, reakční teplota 60 °C) 

 BsrFI (NEB 2 pufr, reakční teplota 37 °C) 

 BstBI (NEB 4 pufr, reakční teplota 65 °C) 

 HindIII (NEB 2 pufr, reakční teplota 37 °C) 

 

DNA polymeráza (výrobce Top-Bio): 

 LA DNA polymeráza mix 5 U/µl (10x LA PCR kompletní pufr) 

 

Ligáza (výrobce Fermentas): 

T4 DNA ligáza 1 U/µl (10x pufr T4 DNA ligáza, reakční teplota 22 °C) 

 

CIP-alkalická fosfatáza (výrobce New England Biolabs) (NEB 3 pufr, reakční teplota 

37 °C) 

 

3.1.9 Komerční soupravy 

Izolace plazmidové DNA z E. coli: Wizard
®
 Plus SV Minipreps DNA Purification  

                                                         System (Promega) 

                                                         NucleoBond
®
 Xtra Midi/Maxi (Macherey-nagel) 
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Izolace plazmidové DNA z gelu a čištění plazmidové DNA:  

Wizard
®
 SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega) 

 

Standard molekulových hmotností: 

DNA standard pro agarózovou elektroforézu 

1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen): obsahuje 20 fragmentů od 100 bp do 12000 bp 

 

3.1.10  Přístroje 

Box s laminárním prouděním vzduchu Clean Air, Nizozemsko 

Vodní lázeň CC1 Huber, Německo 

Thermoblok Grant, GB 

Thermocykler T1 Whatman Biometra, Německo 

Analytické váhy ER-182A Ohaus, Švýcarsko 

Skener 8600T Canon, Japonsko 

Spektrofotometer Helios Gama ATI Unicam, UK 

Digitální váhy XE-410D Denver Instrument, NY 

Digitální váhy MXX-212 Denver Instrument, NY 

Vortex MS2 Minishaker IKA IKA-Works, USA 

Zdroj elektroforézy EC-103 E-C Apparatus Corporation, NY 

Elektroporátor Domácí výroba (dílny AV ČR) 

Centrifuga 5415R Eppendorf, Německo 

Centrifuga BR4i Thermo Scientific, USA 

Mikrocentrifuga 24S Sorvall Instruments, USA 

Inkubační třepačka Unitron Infors-HT, Švýcarsko 

pH-metr MP225 Mettler Toledo, USA 

Transluminátor Vilber Lourmat, Německo 

Odparka SPD1010 SpeedVac®System, USA 

Digitální fotoaparát Olympus, Německo 
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3.1.11  Software 

Programy: 

Clone Manager verze 4.01 (Scientific and Educational Software) byl pouţit 

při plánování vkládání DNA obsahující mutovanou sekvenci studovaných genů 

do pouţívaného vektoru a dále při ověřování připravených konstruktů. 

Edit sequence verze 4.03 (DNASTAR) program pro zobrazení sekvencí. 

Chromas verze 1.5 (Griffith University, Brisbane, Australia) program slouţil 

pro kontrolu výsledků sekvenování. 

SeqMan verze 4.03 (DNASTAR) program slouţil pro porovnávání jednotlivých 

sekvencí. 

Geneious verze 5.0.4 (Invitrogen Corporation) program slouţil pro porovnávání 

jednotlivých sekvencí. 

 

Internet: 

www.dinamelt.bioinfo.rpi.edu/ - navrhování primerů 

 

K vyhledávání informací o proteinech Vga(A) a Vga(A)LC byly pouţívány 

následující databáze: 

www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ - NCBI GenBank 

www.ncbi.nlm.nih.gov – PubMed 

www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/- Blast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinamelt.bioinfo.rpi.edu/%20-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/-
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3.2 Metody 

3.2.1 Kultivace a uchovávání mikroorganizmů 

3.2.1.1 Kultivace E. coli 

Pouţívané bakteriální kmeny se dlouhodobě uchovávají v 20% glycerolu při         

- 70 °C. Kultivace buněk E. coli se prováděla v LB médiu v třepačce nebo na LB agaru 

po dobu 16 - 18 h při teplotě 37 °C. Pro selekci buněk nesoucích vektor byly kultivační 

půdy obohaceny ampicilinem na pracovní koncentraci 100 µg/ml. Buňky kultivované 

na LB agaru byly na miskách uchovávány při 4 °C a jednou za dva týdny se provádělo 

přeočkování. 

 

3.2.1.2 Kultivace S. aureus 

Pouţívaný bakteriální kmen se dlouhodobě uchovává v 20% glycerolu při - 70 °C. 

Kultivace se prováděla v B2 médiu v třepačce nebo na NYE agaru po dobu 16 – 18 h 

při teplotě 37 °C. Pro selekci buněk nesoucích vektor byly kultivační půdy obohaceny 

kanamycinem na pracovní koncentraci 80 µg/ml. Buňky kultivované na NYE agaru 

byly na miskách uchovávány při 4 °C a jednou za dva týdny se provádělo přeočkování. 

 

3.2.2 Příprava kompetentních buněk 

3.2.2.1 Příprava kompetentních buněk E. coli pro transformaci teplotním šokem 

Oba kmeny E. coli JM109 i GM2929 byly připravovány stejným způsobem. 

1. Příprava inokula 

2 ml LB média byly zaočkovány kolonií E. coli a kultura byla třepána přes noc 

při 37 °C a 200 rpm. 

2. Příprava doplněného LB média 

Do 110 ml LB média bylo přidáno 1,1 ml 20% glukózy a 1,1 ml 1M MgSO4 a 

poté odebráno 10 ml doplněného LB média pro slepý vzorek a pro následné 

resuspendování buněk. 

3. Zaočkování kultury 
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100 ml doplněného LB média bylo vytemperováno na 37 °C a zaočkováno 1 ml 

inokula a ihned změřena OD při 600 nm. 

4. Kultura byla kultivována do OD600 = 0,4 - 0,6 v třepačce při 37 °C a 200 rpm. 

5. Po dosáhnutí OD600 = 0,4 - 0,6 byla kultura zchlazena (baňka uloţena 

na 10 minut do lázně voda + led). 

6. Kultura byla zcentrifugována v předem vychlazených 50-ti ml sterilních 

kónických zkumavkách při 4500 rpm, 11 min, 4 °C.  

7. Z centrifugované kultury byl sterilně odsán supernatant. 

8. Buňky byly resuspendovány v celkem 1 ml doplněného LB média. 

9. K resuspendovaným buňkám bylo přidáno 5 ml předchlazeného média 

pro uchování buněk.  

10.  Buňky byly rozplněny po 100 µl alikvotech do předchlazených 1,5 ml 

mikrozkumavek a zamraţeny při -70 °C. 

 

3.2.2.2 Příprava kompetentních buněk S. aureus RN4220 pro elektroporaci 

1. Příprava inokula 

10 ml B2 média bylo zaočkováno kolonií S. aureus a kultura byla třepána přes 

noc při 37 °C a 200 rpm. 

2. Zaočkování kultury 

50 ml B2 média bylo vytemperováno na 37 °C a zaočkováno 1 ml inokula a 

ihned změřena OD při 600 nm. 

3. Kultura byla kultivována do OD600 = 0,5 - 0,8 v třepačce při 37 °C a 200 rpm. 

4. Po dosáhnutí OD600 = 0,5 - 0,8 byla kultura zcentrifugována v předem 

vychlazené 50-ti ml sterilní kónické zkumavce při 4500 rpm, 11 min, 4 °C.  

5. Z centrifugované kultury byl sterilně odsán supernatant. 

6. Buňky byly propláchnuty 2 x 10 ml 10% glycerolem. 

7. Buňky byly propláchnuty 1 x 5 ml 10% glycerolem. 

8. Buňky byly resuspendovány v 5 ml 10% glycerolu, poté ponechány 15 min stát 

na ledě. 

9. Buňky byly zcentrifugovány při 4500 rpm, 11 min, 4 °C. 

10.  Buňky byly resuspendovány v 800 µl 10% glycerolu. 
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11. Resuspendované buňky byly rozplněny po 25 µl alikvotech do předchlazených 

1,5 ml mikrozkumavek a zamraţeny při  - 70 °C. 

 

3.2.3 Transformace kompetentních buněk 

3.2.3.1 Transformace kompetentních buněk E. coli teplotním šokem 

1. K alikvotu (100 µl) zmraţených kompetentních buněk bylo přidáno cca 1 µg 

plazmidové DNA a opatrně promícháno. 

2. Buněčná suspenze byla inkubována 20 - 25 min na ledu. 

3. Buňky byly následně vystaveny teplotě 42 °C po dobu 1 min. 

4. Buňky byly ihned zchlazeny na ledu po dobu 2 min. 

5. K buněčné suspenzi bylo přidáno 800 µl LB média. 

6. Buněčná suspenze byla kultivována 1 h v třepačce při 37 °C a 200 rpm. 

7. Buňky byly vysety na LB agar s přidaným ampicilinem (100 µg/ml). 

8. Buňky byly kultivovány přes noc při 37 °C. 

 

3.2.3.2 Transformace kompetentních buněk E. coli teplotním šokem u ligace 

1. K alikvotu (100 µl) zmraţených kompetentních buněk bylo přidáno 20 µl ligační 

směsi a opatrně promícháno. 

2. Buněčná suspenze byla inkubována 30 min na ledu. 

3. Buňky byly následně vystaveny teplotě 42 °C po dobu 1 min. 

4. Buňky byly ihned zchlazeny na ledu po dobu 2 min. 

5. K buněčné suspenzi bylo přidáno 800 µl SOC média. 

6. Buněčná suspenze byla kultivována 2 h v třepačce při 37 °C a 200 rpm. 

7. Buňky byly vysety na LB agar s přidaným ampicilinem (100 µg/ml). 

8. Buňky byly kultivovány přes noc při 37 °C. 

 

3.2.3.3 Transformace kompetentních buněk S. aureus elektroporací 

1. K alikvotu (25 µl) zmraţených kompetentních buněk bylo přidáno cca 1 µg 

plazmidové DNA a opatrně promícháno. 

2. Buněčná suspenze byla inkubována 30 min při pokojové teplotě. 
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3. Buňky byly následně přeneseny do vychlazené elektroporační kyvety a 

vystaveny působení elektrického pole (300 V, 32 µF) po dobu 2 s. 

4. Ihned poté bylo přidáno k buněčné suspenzi 500 µl B2 média. 

5. Buňky následně zchlazeny na ledu po dobu 10 min. 

6. Buněčná suspenze byla kultivována 1 h v třepačce při 37 °C a 200 rpm. 

7. Buňky byly vysety na NYE agar s přidaným kanamycinem (80 µg/ml). 

8. Buňky byly kultivovány přes noc při 37 °C. 

 

3.2.4 Izolace plazmidové DNA z E. coli pomocí komerčních souprav 

Pro přípravu plazmidové DNA v dostatečné čistotě byly pouţívány soupravy 

Wizard
®
 Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega) a NucleoBond

®
 Xtra 

Midi/Maxi (Macherey-nagel). Při izolaci se postupovalo podle návodu výrobců. 

 

3.2.5 Štěpení DNA restrikčními endonukleázami 

Při práci s DNA restrikčními enzymy se postupovalo vţdy dle doporučení 

výrobce. Všechny pouţité restriktázy byly od firmy New England Biolabs.  

Pro vyštěpení fragmentu z konstruktu pRB.vga(A)LC a pro vyštěpení mutované 

oblasti z mutačních kazet pro přenos do konstruktu pRB.vga(A)LC byly reakční směsi 

připraveny podle Tab. VII a VIII. Reakce s restrikční endonukleázou BsaBI probíhala 

1,5 h při 60 °C. Pro ukončení enzymové reakce byl enzym BsaBI inaktivován při 80 °C 

20 min. Poté byla do reakce přidána restrikční endonukleáza BstBI a reakce probíhala 

1 h při 65 °C. 

U ověřování správnosti zaligování inzertu (BsaBI/BstBI) do konstruktu  

pRB.vga(A)LC  probíhaly reakce v objemu 10 l. Byly pouţity restrikční endonukleázy 

HindIII, BlpI a BsrFI, jelikoţ v kazetách (vkládaných inzertech) byly zavedeny tiché 

mutace vytvářející restrikční místa pro tyto restrikční endonukleázy. Reakce probíhaly 

1 h při 37 °C. 

Po štěpení DNA vţdy následovala elektroforéza pro ověření správnosti restrikce. 

Pokud měla štěpená DNA slouţit k další práci, bylo ji nutné vyizolovat z gelu pomocí 

soupravy Wizard
® 

SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega).  
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Příprava reakční směsi do 1,5 ml reakční mikrozkumavky podle tabulky: 

 

Tab. VII: Reakční směs pro vyštěpení fragmentu z pRB.vga(A)LC 

Složka reakční směsi Množství 

10x koncentrovaný pufr 1/10 celkového objemu reakce 

Enzym (BsaBI/BstBI) 30 U 

DNA 10 µg 

Destilovaná voda Doplněno do konečného objemu 100 µl 

 

Příprava reakční směsi do 1,5 ml reakční mikrozkumavky podle tabulky: 

 

Tab. VIII: Reakční směs pro vyštěpení mutované oblasti z mutačních kazet  

Složka reakční směsi Množství 

10x koncentrovaný pufr 1/10 celkového objemu reakce 

Enzym (BsaBI/BstBI) 30 U 

DNA 5 µg 

Destilovaná voda Doplněno do konečného objemu 50 µl 

 

3.2.6 Defosforylace 5´konců restrikčního fragmentu pRB.vga(A)LC 

1. Příprava reakční směsi:  

plazmidová DNA o koncentraci 50 ng/µl + 1x NEB pufr. 

2. K reakční směsi bylo přidáno 0,5 U alkalické fosfatázy na µg vektoru. 

3. Směs byla důkladně promíchána. 

4. Reakční směs byla inkubována 60 min při 37 °C. 

5. Defosforylovaná DNA byla přečištěna přes kolonku (Wizard
® 

SV Gel and PCR 

Clean-Up System, Promega). 

 

3.2.7 Ligace restrikčních fragmentů DNA do pRB.vga(A)LC  

Ligace byla provedena podle upraveného protokolu od Fermentas. 

 

1. Příprava ligační směsi do 1,5 ml reakční mikrozkumavky podle Tab. IX: 
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Tab. IX: Ligační směs pro ligaci pRB.vga(A)LC s restrikčními fragmenty 

z připravených mutačních kazet 

Složka reakční směsi Množství 

10x pufr pro T4 DNA ligázu 1/10 celkového objemu reakce 

10 mM dATP 1 µl 

DNA fragment (BsaBI/BstBI) 60 ng 

Štěpený vektor pRB.vga(A)LC 100 ng 

T4 DNA ligáza (1 U/µl) 5 U 

Destilovaná voda Doplněno do konečného objemu 20 µl 

Pro ligaci byl pouţit molární poměr 5 : 1 (fragment : vektor)  

 

2. Směs byla důkladně promíchána. 

3. Ligační směs byla inkubována 1 h při 22 °C. 

4. Enzymová reakce byla ukončena inaktivací enzymu při 70 °C po dobu 5 min. 

5. Kompetentní buňky E. coli JM109 byly transformovány 20 µl ligační směsi. 

 

3.2.8 Elektroforéza DNA v agarózovém gelu 

Pro DNA elektroforézu byl pouţíván agarózový gel a TAE pufr. Koncentrace 

agarózového gelu byla volena podle velikosti analyzovaných fragmentů od 0,8% do 1%. 

Do gelu byl přidáván pro zviditelnění DNA pod UV světlem ethidium bromid (konečná 

koncentrace 0,005%). Před nanesením DNA do jamek gelu byl ke vzorkům přidáván 

vzorkový pufr v poměru 1 : 10. Na gel byl vţdy nanášen i velikostní standard pro 

pozdější analýzu vzorků. Fragmenty byly separovány při konstantním napětí 3 –5 V/cm. 

 

3.2.9 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Metoda koloniové PCR (Polymerase Chain Reaction) byla pouţívána pro ověření 

správnosti elektroporace pRB374 a konstruktů (pRB.mut, pRB.vga(A), pRB.vga(A)LC, 

pRB.vga(A)LCxa) do S. aureus RN4220. Následně byl naamplifikovaný fragment 

u konstruktů pRB.mut pouţit pro sekvenování. Všechny reakce o objemu 50 µl 

probíhaly na přístroji T1 Thermocykler (Whatman Biometra). Sloţení reakční směsi je 

uvedeno v Tab. X a reakce probíhaly dle teplotních reţimů uvedených v Tab. XI.  
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Rozvaření buněk S. aureus RN4220 

Pro metodu PCR někdy lze pouţít jako templát celé buňky místo izolované 

plazmidové DNA, jelikoţ při porušení (teplem) buněčné stěny buňky se uvolní buněčný 

obsah. 

Natransformované buňky S. aureus RN4220 (plné párátko) byly nejdříve 

rozvařeny v 15 µl destilované vody po dobu 10 min. Dále byly buňky krátce 

zcentrifugovány a ze supernatantu odpipetováno 3 µl vzorku do reakce.  

 

Tab. X: Složení PCR reakční směsi 

Komponenty Objem v 1 reakci 

Templát 3 µl 

10x LA PCR pufr 5 µl 

DMSO 1 µl 

dNTP (10 mM) 2 µl 

Primer forward (10 pM) 2 µl 

Primer reverse (10 pM) 2 µl 

Nonidet 0,5 µl 

Destilovaná voda 34 µl 

LA DNA polymeráza (5 U/µl) 0,5 µl 

Celkový objem  50 µl 

 

Tab. XI: Průběh PCR 

Jednotlivé kroky Teplota  Čas 

První denaturace 95 °C 2 min 

Nanesení enzymu 68 °C ------- 

Denaturace 94 °C 30 s 

Nasednutí primerů 50 °C 45 s 

Elongace primerů 68 °C 1 min 30 s 

Závěrečná elongace 68 °C 5 min 

 

35 cyklů 
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3.2.10  Sekvenování DNA 

Sekvenování DNA bylo prováděno v GATC Biotech (Německo) na přístroji ABI 

3730xI  a později v Macrogen (Korea) na přístroji 23 ABI 3730XLs. Vzorky byly 

dodávány ve formě plazmidové DNA o koncentraci 30 – 100 ng/µl a ve formě PCR 

produktu o koncentraci 10 – 50 ng/µl.  

3.2.11  Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) 

3.2.11.1 Příprava zákalových standardů McFarlanda 

Zákalové standardy byly připraveny podle následující Tab. XII a nality v objemu 

2 ml do zkumavek o stejném průměru, jako měly zkumavky pro přípravu inokula 

testovaných kultur. 

 

Tab. XII: Příprava zákalových standardů McFarlanda (Urbášková, 1997) 

Číslo standardu 

McFarlanda 

Přidávaný objem Přibližný 

odpovídající počet 

buněk / ml 

 BaCl2 (1,175%) H2SO4 (1%)  

0,5 0,5 ml 99,5 ml 1,5 x 10
8 

1 1,0 ml 99,0 ml 3,0 x 10
8
 

2 2,0 ml 98,0 ml 6,0 x 10
8
 

 

3.2.11.2 Příprava inokula 

Inokula kultur (natransformované recipientní buňky S. aureus RN4220) byla 

připravena roztěrem kolonií do 2 ml fyziologického roztoku. Pro přípravu inokul byly 

pouţity kultury vyrostlé na NYE agaru (kanamycin 80 µg/ml) a staré nejvýše 24 hodin. 

Testování MIC probíhalo paralelně pro koncentrace inokula odpovídající zákalovému 

standardu 0,5 a 1 McFarlanda. 

 

3.2.11.3 Příprava zásobních koncentrací antibiotik 

Antibiotika byla připravena na zásobní koncentraci 10 mg/ml (kanamycin, 

linkomycin) a 5 mg/ml (pristinamycin IIA). Potřebné mnoţství antibiotika bylo 
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naváţeno na analytických vahách a k tomu přidáno odpovídají mnoţství sterilní 

destilované vody (kanamycin, linkomycin) nebo methanolu (pristinamycin IIA). 

Připravené zásobní koncentrace antibiotik (kanamycin, linkomycin) byly sterilizovány 

filtrací a uchovávány při -20 °C. Pristinamycin IIA se velice špatně rozpouští, proto 

byla volena zásobní koncentrace 5 mg/ml. Zásobní koncentrace pristinamycinu IIA byla 

vţdy připravena v den pouţití antibiotika a nebyla sterilizována filtrací.  

  

3.2.11.4 Agarová diluční metoda 

Agarová diluční metoda byla provedena na miskách obsahující MHA (Mueller-

Hinton agar) s různými koncentracemi antibiotik (klindamycin, linkomycin, 

pristinamycin IIA).  

Antibiotika byla naředěna podle Tab. XIII na konečné koncentrace: 

u linkomycinu (0,25 – 32 µg/ml), klindamycinu (0,063 – 8 µg/ml) a pristinamycinu IIA 

(0,5 – 64 µg/ml). Tato ředění antibiotik byla volena podle zjištění MIC antibiotik 

u hybridních proteinů, které jsou uvedeny v publikaci Novotna a Janata (2006). 

Antibiotika byla ředěna do 50-ti ml sterilních kónických zkumavek. Po smíchání 1 ml 

pracovní koncentrace antibiotika a 9 ml MHA vytemperovaného na 55 °C byly 

zkumavky promíchány a vylity do malých Petriho misek o ø 4 cm. Vţdy byla 

s přípravou misek o různých koncentracích antibiotik nalita i miska bez antibiotika 

pro kontrolu růstu kultur. Nalité misky byly ponechány v laminárním boxu pro ztuhnutí 

agaru a pak připraveny k pouţití. 

Z připravených inokul testovaných kultur bylo odpipetováno do jamek 

mikrotitrační destičky v určitém pořadí 150 µl inokula. Poté bylo na misky nanášeno 

pomocí multikanálové pipety 5 µl inokula testovaných kultur. Inokula byla před 

očkováním na půdy s antibiotiky očkována nejdříve na půdu bez antibiotika. Očkování 

inokul bylo vţdy zahájeno od nejniţší koncentrace antibiotika. Pro kaţdé antibiotikum 

byla pouţita nová mikrotitrační destička. Po nanesení inokul testovaných kultur byly 

misky vysušeny v laminárním boxu a poté kultivovány v termostatu při 37 °C po dobu 

24 h. 

 Po 24 h kultivaci byly misky hodnoceny. Vţdy byla odečtena koncentrace 

antibiotika, která zřetelně inhibuje růst. Nejniţší koncentrace antibiotika, která inhibuje 

růst, je minimální inhibiční koncentrace (MIC). 
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Agarová diluční metoda byla celkem opakována dvakrát ve dvou časově 

nezávislých testováních. 

 

Tab. XIII: Ředění antibiotik 

Počáteční 

koncentrace 

(mg/ml) 

ATB 

(µl) 

Dest. 

voda 

(µl) 

Pracovní 

koncentrace 

(µg/ml) 

Agar 

(ml) 

Konečná 

koncentrace 

(µg/ml) 

Log2 

koncentrace 

      

   10 mg/ml 

10 mg/ml 128 872 1280 9 128 7 

10 mg/ml 64 936 640 9 64 6 

10 mg/ml 140 1260 1 mg/ml 

1 mg/ml 320 680 320 9 32 5 

1 mg/ml 160 840 160 9 16 4 

1 mg/ml 80 920 80 9 8 3 

1 mg/ml 40 960 40 9 4 2 

1 mg/ml 20 980 20 9 2 1 

1 mg/ml 32 3168 0,01 mg/ml 

0,01 mg/ml 1000 - 10 9 1 0 

0,01 mg/ml 500 500 5 9 0,5 -1 

0,01 mg/ml 250 750 2,5 9 0,25 -2 

0,01 mg/ml 125 875 1,25 9 0,125 -3 

0,01 mg/ml 62,5 937,5 0,63 9 0,063 -4 
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V Tab. XIV je pro lepší orientaci uveden celkový přehled konstruktů pouţitých 

v této diplomové práci. 

 

Tab. XIV: Přehled konstruktů použitých v této diplomové práci 

  Označení konstruktu 

Konstrukty pRB374 s divokým genem -poskytnuty G. Novotnou 

vga(A) pRB.vga(A) 

vga(A)LC pRB.vga(A)LC 

hybridním genem -poskytnuty G. Novotnou 

vga(A)blc pRB.vga(A)blc^ 

vga(A)xlc pRB.vga(A)xlc^ 

vga(A)blcxlc pRB.vga(A)blcxlc^ 

vga(A)LCba pRB.vga(A)LCba^ 

vga(A)LCxa pRB.vga(A)LCxa 

vga(A)LCbaxa pRB.vga(A)LCbaxa^ 

mutovaným genem 

vga(A)LCxamut* 

-připraveny v rámci diplomové 

práce 

pRB.mut* 

vga(A)LCxaSGAG pRB.SGAG 

vga(A)LCxaSGAS pRB.SGAS 

vga(A)LCxaSVTG pRB.SVTG 

vga(A)LCxaLVTS pRB.LVTS 

vga(A)LCxaLVTG pRB.LVTG 

Konstrukty pGEM s  mutační kazetou -připraveny M. Polanem 

pGEM.mut* 

SGAG pGEM.SGAG 

SGAS pGEM.SGAS 

SVTG pGEM.SVTG 

LVTS pGEM.LVTS 

LVTG pGEM.LVTG 

Pozn. *- obecné označení mutovaného genu a konstruktů s vloţenou mutovanou oblastí 

          ^- tyto konstrukty byly poskytnuty G. Novotnou jiţ natransformované v S. aureus RN4220 
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4 Výsledky 

4.1 Sekvenování vektoru pRB374 

Pro přípravu konstruktů pRB374 nesoucích mutované geny bylo nejprve nutno 

určit sekvenci vektoru. Sekvence vektoru pRB374, kromě polyklonovacího místa, 

nebyla nikde zveřejněna a předběţné pokusy s klonováním mutační kazety za restrikční 

místa BsaBI a XbaI (velikost fragmentu 424 bp) byly neúspěšné. Bylo tedy nutno 

vytipovat jiné moţnosti klonování mutované oblasti kazety a to bez sekvence vektoru 

nebylo moţné. K přesekvenování vektoru pRB374 byly pouţity primery uvedené 

v Tab. V (kapitola 3.1.5). Sekvenování vektoru bylo provedeno v GATC Biotech 

(Německo) na přístroji ABI 3730xI. Pro sekvenaci byla pouţita dideoxymetoda 

vyuţívající značených dideoxynukleotidů. Sekvence vektoru pRB374 je připravena 

pro zveřejnění v databázi GenBank. Schematicky je vektor znázorněn na Obr. 7. 

 

Obr. 7: Vektor pRB374 

(Amp- ampicilinová rezistence, Ble- bleomycinová rezistence, Neo- neomycinová 

rezistence) 
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4.1.1 Výběr restrikčních míst pro klonování mutované oblasti kazety 

Po přesekvenování vektoru byla zvolena pro klonování mutované oblasti kazety 

nová kombinace unikátních restrikčních míst BsaBI a BstBI, která přenese větší úsek 

(velikost fragmentu 805 bp) z mutační kazety. Tento úsek, ale obsahuje další z míst, 

kterými se geny vga(A) a vga(A)LC liší. Jelikoţ mutační kazety byly připraveny podle 

templátu vga(A) (kapitola 3.1.5), jedná se o sekvenci kódující aminokyselinu serin 

(kapitola 4.2.2, Obr. 9). Vzhledem k tomu, ţe z publikace Novotna a Janata (2006) 

vyplynulo, ţe tato aminokyselina pro substrátovou specifitu nemá význam, nebyla tato 

záměna pro účely předkládané diplomové práce povaţována za významnou (kapitola 

2.5). Jen pro stanovení MIC antibiotik (linkomycin, klindamycin, pristinamycin IIA) 

byl, kromě vektoru pRB374 a konstruktů pRB.vga(A), pRB.vga(A)LC navíc pouţit jako 

kontrola i konstrukt pRB.vga(A)LCxa. Jedná se o konstrukt kódující hybridní protein 

Vga(A)LCxa, který má stejnou kombinaci tří vnějších aminokyselin jako mutované 

proteiny připravené v rámci této diplomové práce, v oblasti mutační kazety pak nese 

sekvenci shodnou s proteinem Vga(A)LC. 

 

4.2 Příprava konstruktů pRB.mut       

Pro přípravu konstruktů pRB374 nesoucích mutované geny (pRB.mut) byly 

vyuţity mutační kazety vloţené ve vektoru pGEM (kapitola 3.1.5) a konstrukt 

pRB.vga(A)LC pro vkládání vyštěpené mutované oblasti z mutačních kazet výměnou 

za původní sekvenci vloţeného genu vga(A)LC. 

 

4.2.1 Vyštěpení mutované oblasti a konstruktu pRB.vga(A)LC        

Vyštěpení konstruktu pRB.vga(A)LC a mutované oblasti z mutačních kazet bylo 

provedeno pomocí restrikčních enzymů BsaBI a BstBI. Reakční směs po restrikci 

konstruktů (pGEM.mut, pRB.vga(A)LC) byla nanesena na elektroforézu. Po doběhnutí 

elektroforézy byl z gelu vyříznut fragment poţadované velikosti (vyštěpené mutované 

oblasti byly o velikosti 805 bp a vyštěpený konstrukt pRB.vga(A)LC byl o velikosti 

6770 bp) a štěpená DNA byla následně vyizolována z gelu pomocí soupravy Wizard
® 

SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega). Úspěšnost izolace z gelu byla ještě 

ověřena elektroforézou (Obr. 8). 
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Obr. 8: Ověření úspěšnosti izolace DNA fragmentů z gelu 

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder, 1- pRB.vga(A)LC, 2-  pGEM.SVTG, 3- pGEM.LVTS, 4-

pGEM.SGAS, 5- pGEM.SGAG, 6- pGEM.LVTG) 

 

4.2.2 Ligace mutované oblasti a konstruktu pRB.vga(A)LC 

Po restrikci a izolaci plazmidové DNA z gelu následovala ligace. Schematicky je 

vnesení mutované oblasti do konstruktu pRB.vga(A)LC znázorněno na Obr. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Mutační kazeta Konstrukt pRB.vga(A)LC 

 

 

 

 

                       

Konstrukt pRB.mut 

Obr. 9: Schematické znázornění vnesení mutované oblasti do konstruktu pRB.vga(A)LC 

(H- Histidin, L- Leucin, R- Arginin, S- Serin, T- Threonin, V- Valin) 

 

Po transformaci ligační směsi do E. coli JM109, vysetí buněk na Petriho misky 

(LB agar + ampicilin 100 µg/ml) a následné kultivaci bylo vţdy vybráno od kaţdé 

mutace 5 transformantů. Z vybraných transformantů byla izolována plazmidová DNA 

pomocí setu Wizard
®
 Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega) a 

přítomnost příslušné mutace byla ověřena restrikcí. 

 

4.2.2.1 Ověření vnesení mutované oblasti do konstruktu 

Pro restrikci byly pouţity restrikční endonukleázy HindIII, BlpI a BsrFI, jelikoţ 

v připravených mutačních kazetách nebyly zavedeny pouze bodové mutace, ale i tiché 

mutace (Tab. IV, kapitola 3.1.5) vytvářející restrikční místa pro tyto restrikční 

endonukleázy, umoţňující kontrolu konstruktů bez nutnosti sekvenace. V následující 

Tab. XV jsou uvedeny očekávané velikosti fragmentů jednotlivých konstruktů pRB.mut 

po štěpení restrikčními endonukleázami HindIII, BlpI a BsrFI. Restrikce byla ověřena 

elektroforézou (Obr. 10 - 13).  
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Tab. XV: Štěpení restrikčními endonukleázami HindIII, BlpI a BsrFI 

Název konstruktu Velikost fragmentu DNA (bp) po štěpení 

restrikčními endonukleázami 

HindIII  BlpI  BsrFI  

pRB.vga(A)LC 7575  ---  3124, 962, 3489  

pRB.LVTG 6871, 704  ---  2069, 3124, 962, 1420  

pRB.SGAG 7575 7575 2069, 3124, 962, 1420 

pRB.LVTS 6871, 704 ---  3124, 962, 3489 

pRB.SGAS 7575 7575 3124, 962, 3489 

pRB.SVTG 7575 ---  2069, 3124, 962, 1420 

  

      

Obr. 10: Štěpení restrikčními endonukleázami HindIII, BlpI a BsrFI u pRB.vga(A)LC 

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder; HindIII, BlpI, BsrFI- restrikční endonukleázy; v drahách 

HindIII, BlpI a BsrFI modře vyznačeny očekávané velikosti fragmentů (Tab. XV), další 

fragmenty DNA viditelné v dráze BsrFI jsou produkty nedokonalého štěpení (7575 bp- 

linearizovaná plazmidová DNA; 4451 bp- součet fragmentů o velikosti 3489 bp a 

962 bp) 
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Obr. 11: Štěpení restrikčními endonukleázami HindIII, BlpI a BsrFI u pRB.LVTG, 

pRB.SGAG 

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder, NK- negativní kontrola (pRB.vga(A)LC); HindIII, BlpI, 

BsrFI- restrikční endonukleázy; v drahách HindIII, BlpI a BsrFI modře vyznačeny 

očekávané velikosti fragmentů (Tab. XV), další fragmenty DNA viditelné v dráze BsrFI 

u pRB.LVTG jsou produkty nedokonalého štěpení (7575 bp- linearizovaná plazmidová 

DNA; 6613 bp- součet fragmentů o velikosti 1420 bp, 2069 bp a 3124 bp) 
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Obr. 12: Štěpení restrikčními endonukleázami HindIII, BlpI a BsrFI u pRB.LVTS, 

pRB.SGAS 

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder; HindIII, BlpI, BsrFI- restrikční endonukleázy; v drahách 

HindIII, BlpI a BsrFI modře vyznačeny očekávané velikosti fragmentů (Tab. XV), další 

fragmenty DNA viditelné v dráze BsrFI u pRB.LVTS, pRB.SGAS jsou produkty 

nedokonalého štěpení (7575 bp- linearizovaná plazmidová DNA; 6613 bp- součet 

fragmentů o velikosti 3124 bp a 3489 bp; 4451 bp- součet fragmentů o velikosti 962 bp 

a 3489 bp) 
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Obr. 13: Štěpení restrikčními endonukleázami HindIII, BlpI a BsrFI u pRB.SVTG 

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder, NK- negativní kontrola (pRB.vga(A)LC); HindIII, BlpI, 

BsrFI- restrikční endonukleázy; v drahách HindIII, BlpI a BsrFI modře vyznačeny 

očekávané velikosti fragmentů (Tab. XV), další fragmenty DNA viditelné v dráze BsrFI 

jsou produkty nedokonalého štěpení (7575 bp- linearizovaná plazmidová DNA; 

5193 bp- součet fragmentů o velikosti 2069 bp a 3124 bp; 2382 bp- součet fragmentů o 

velikosti 962 bp a 1420 bp)   

 

Vzhledem k tomu, ţe restrikce slouţila jen pro orientační ověření vnesení 

mutované oblasti do konstruktu pRB.vga(A)LC nedoštěpení plazmidové DNA 

konstruktů nebylo povaţované za významné (Obr. 10 - 13). Po restrikci byly vţdy 

vybrány dva pozitivní transformanty od kaţdé mutace a správnost sekvence 

mutovaných genů byla ještě ověřena sekvenací (GATC Biotech, Německo). Pro 

sekvenování byly pouţity primery (Vga end rev, Vga start for, Ble rev, SPOJ3) uvedené 

v Tab. V (kapitola 3.1.5). 

4.3 Sekvenování konstruktů 

Před elektroporací byla sekvenováním v Macrogen (Korea) ověřena i správnost 

konstruktů pRB.vga(A), pRB.vga(A)LC a pRB.vga(A)LCxa. Sekvenační primery 

Vga for, Vga rev, pRB374 for a pRB374 rev jsou uvedené v Tab. VI (kapitola 3.1.5). 
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4.4 Elektroporace konstruktů do S. aureus RN4220 a ověření 

Vektor pRB374 a konstrukty pRB374 nesoucí divoký gen, mutovaný gen nebo 

hybridní gen byly transformovány do citlivého kmene S. aureus RN4220. 

Pro ověření správnosti elektroporace do S. aureus RN4220 byla pouţita metoda 

koloniové PCR (Obr. 14 a 15). Pro metodu koloniové PCR byly vyuţity primery 

pRB374 for a pRB374 rev (Tab. VI, kapitola 3.1.5). Pokud buňky S. aureus RN4220 

obsahovaly transformovanou plazmidovou DNA, produktem PCR reakce byl fragment 

o velikosti 1013 bp (pRB374) nebo 2582 bp (pRB.mut, pRB.vga(A), pRB.vga(A)LC, 

pRB.vga(A)LCxa). U konstruktů pRB.mut byl PCR produkt pouţit ještě pro sekvenování 

v Macrogen (Korea). Při sekvenování byly pouţity primery Vga for, Vga rev, 

pRB374 for a pRB374 rev uvedené v Tab. VI (kapitola 3.1.5).  

 

 

Obr. 14: Ověření elektroporace pRB374 a konstruktů (pRB.vga(A), pRB.vga(A)LC) 

do S. aureus RN4220 (koloniová PCR) 

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder, 1- pRB.vga(A), 2- pRB.vga(A)LC, 3- pRB374, PK1- 

pozitivní kontrola (plazmidová DNA pRB.vga(A)LC), PK2- pozitivní kontrola 

(plazmidová DNA pRB374), NK- negativní kontrola) 
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Obr. 15: Ověření elektroporace konstruktů (pRB.mut a pRB.vga(A)LCxa) do S. aureus 

RN4220 (koloniová PCR)  

(M- 1 Kb Plus DNA Ladder, NK- negativní kontrola, PK- pozitivní kontrola 

(plazmidová DNA pRB.vga(A)LC), 1- pRB.LVTS, 2- pRB.LVTG, 3- pRB.SVTG, 4- 

pRB.SGAG, 5- pRB.vga(A)LCxa) 

 

U mutace SGAS se nepodařilo transformovat připravený konstrukt pRB.SGAS 

do buněk S. aureus RN4220 ani po upravení podmínek elektroporace. Dále se s touto 

mutací jiţ nepracovalo. 

 

4.5 Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) 

U transformantů byla stanovena MIC antibiotik (linkomycin, klindamycin, 

pristinamycin IIA) agarovou diluční metodou. Podíl jednotlivých aminokyselin 

mutované oblasti na změně rezistenčního fenotypu byl stanoven porovnáním MIC 

jednotlivých mutant pro příslušná antibiotika. 

Stanovení MIC bylo opakováno celkem dvakrát ve dvou časově nezávislých 

testováních. Vyhodnocení bylo provedeno po 24 h kultivaci. 

V Tab. XVI je znázorněno pořadí testovaných kultur na miskách. Výsledek 

stanovení MIC pro linkomycin je znázorněn na Obr. 16, pro klindamycin na Obr. 17 a 
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pro pristinamycin IIA na Obr. 18. Odečtené hodnoty MIC antibiotik u testovaných 

kultur jsou uvedeny v Tab. XVIII. 

 

Tab. XVI: Pořadí testovaných kultur na miskách obsahujících MHA s různými 

koncentracemi antibiotik (linkomycin, klindamycin, pristinamycin IIA) 
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Obr. 16: Stanovení MIC linkomycinu u testovaných kultur 
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Obr. 17: Stanovení MIC klindamycinu u testovaných kultur 
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Obr. 18: Stanovení MIC pristinamycinu IIA u testovaných kultur 

 

Po prvním stanovení MIC byly odečtené hodnoty u transformantů nesoucích 

vektor nebo konstrukt kódující protein Vga(A), Vga(A)LC nebo Vga(A)LCxa (kontroly 

stanovení MIC antibiotik viz kapitola 3.1.2) porovnány s hodnotami uvedenými 

v publikaci Novotna a Janata (2006). Hodnoty MIC pro linkomycin a klindamycin se 

s publikovanými hodnotami shodovaly, kromě u konstruktu pRB.vga(A)LCxa. Avšak 

v případě pristinamycinu IIA byly hodnoty MIC odlišné u všech kontrol. Za účelem 

ověření účinnosti vzorku pristinamycinu IIA, který jsme měli k dispozici, byly proto 

testovány při druhém nezávislém stanovení MIC i konstrukty kódující hybridní proteiny 

Vga(A)blc, Vga(A)xlc, Vga(A)blcxlc, Vga(A)LCba nebo Vga(A)LCbaxa. Tyto hybridní 

proteiny, vzniklé kombinací proteinů Vga(A)/Vga(A)LC, byly připraveny a testovány se 

stejnou šarţí antibiotika v naší laboratoři jiţ dříve viz publikace Novotna a Janata 
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(2006). Ke kontrole stanovení MIC pro pristinamycin IIA byl ještě přidán citlivý 

kontrolní kmen S. aureus ATCC29213. 

Výsledek stanovení MIC pro pristinamycin IIA u všech testovaných kultur je 

znázorněn na Obr. 19. V Tab. XVII je uvedeno pořadí testovaných kultur na miskách. 

Výsledek stanovení MIC pro pristinamycin IIA u všech testovaných kultur je uveden 

v Tab. XVIII. 

 

Tab. XVII: Pořadí všech testovaných kultur na miskách obsahující MHA 

o různých koncentracích pristinamycinu IIA  
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Obr. 19: Stanovení MIC u testovaných kultur pro zjištění účinnosti pristinamycinu IIA 
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Tab. XVIII: Hodnoty MIC antibiotik (linkomycin, klindamycin a pristinamycin IIA) získané během dvou nezávislých stanovení MIC 

pro vektor a konstrukty kódující divoké proteiny, hybridní proteiny nebo mutované proteiny 

Konstrukt Exprese vektoru nebo 

proteinů v S. aureus 

RN4220 

MIC (µg/ml) 

LIN CLI PIIA 

I. II. P I. II. P I. II. P 

 pRB374 1 1 1 0,125 0,125 0,125 8 

 

8 

 

2 

 

 

Vga(A) 2 2 2 0,25 0,25 0,25 64 64 32 

 

Vga(A)LC 8 8 8 2 2 2 16 16 8 

 

Vga(A)LCxa* 4 4 8 1 1 2 16 16 8 

 S. aureus ATCC29213 --- --- --- --- --- --- --- 16 --- 
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Konstrukt Exprese vektoru nebo 

proteinů v S. aureus 

RN4220 

MIC (µg/ml) 

LIN CLI PIIA 

I. II. P I. II. P I. II. P 

 

Vga(A)LCxaSGAG 2 2 --- 0,125 0,125 --- 32 32 --- 

 

Vga(A)LCxaLVTG 2 2 --- 0,125 0,125 --- 8 8 --- 

 

Vga(A)LCxaLVTS 2 2 --- 0,125 0,125 --- 8 8 --- 

 

Vga(A)LCxaSVTG 8 8 --- 0,5 0,5 --- 16 16 --- 

 

Vga(A)blc --- --- 2 --- --- 0,125 --- ≥64 32 
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Konstrukt Exprese vektoru nebo 

proteinů v S. aureus 

RN4220 

MIC (µg/ml) 

LIN CLI PIIA 

I. II. P I. II. P I. II. P 

 

Vga(A)xlc --- --- 2 --- --- 0,25 --- ≥64 32 

 

Vga(A)blcxlc --- --- 2 --- --- 0,25 --- ≥64 32 

 

Vga(A)LCba --- --- 16 --- --- 4 --- 32 16 

 

Vga(A)LCbaxa --- --- 16 --- --- 4 --- 32 16 

Pozn.  A- Alanin, G- Glycin, H- Histidin, L- Leucin, M- Methionin, N- Asparagin, R- Arginin, S- Serin, T- Threonin, V- Valin; LIN- linkomycin, CLI- klindamycin, 

PIIA- pristinamycin IIA; I.- první stanovení MIC (hodnoty MIC antibiotik pro koncentrace inokula odpovídající zákalovému standardu 0,5 a 1 McFarlanda byly stejné), 

II.- druhé nezávislé stanovení MIC (hodnoty MIC antibiotik pro koncentrace inokula odpovídající zákalovému standardu 0,5 a 1 McFarlanda byly stejné); P- Hodnoty 

MIC antibiotik převzaté z publikace Novotna a Janata (2006); Hodnoty MIC antibiotik neuvedené u I. a II. stanovení MIC nebyly stanovovány v rámci této diplomové 

práce a hodnoty MIC antibiotik neuvedené ve sloupci P nebyly stanovovány v publikaci Novotna a Janata (2006). Modře a oranţově vyznačené aminokyseliny jsou čtyři 

aminokyseliny, které mají vliv na posun substrátové specifity od streptograminů A směrem k linkosamidům, jak je podrobně uvedeno v kapitole 2.5; *- pozadím 

konstruktů pRB.mut vytvořených v rámci diplomové práce. 



78 

 

5 Diskuze 

Díky neustále se zvyšující rezistenci bakterií k antibiotikům je důleţité studovat 

rozšiřování mechanizmů rezistence k antibiotikům a identifikovat nové rezistenční 

determinanty pro vývoj nových antibiotik s originálním mechanizmem účinku. 

 

Na základě poznatků o novém rezistenčním proteinu Vga(A)LC (Novotna a Janata, 

2006) udílejícím rezistenci k linkosamidům a streptograminům A byla v rámci 

diplomové práce u 5 variant připravených mutovaných proteinů stanovena MIC 

antibiotik (linkomycin, klindamycin, pristinamycin IIA) pro konkrétnější identifikaci 

vlivu jednotlivých aminokyselin na posun substrátové specifity od streptograminů A 

(Vga(A), Allignet et al., 1992) směrem k linkosamidům (Vga(A)LC, Novotna a Janata, 

2006). 

Agarovou diluční metodou byla testována MIC antibiotik u 5 mutací (SGAG, 

SVTG, LVTG, LVTS, SGAS) vloţených v hybridním genu vga(A)LCxa a jako kontrola 

byly pouţity vektor pRB374 (prázdný vektor) a konstrukty nesoucí divoké geny vga(A) 

a vga(A)LC a hybridní gen vga(A)LCxa, který byl pozadím připravovaných mutací. 

Od původního záměru připravit mutace na pozadí genu vga(A)LC bylo upuštěno 

vzhledem k obtíţím spojeným s klonováním mutantního fragmentu genu (viz výsledky 

kapitola 4.1). Vhledem k výsledkům publikovaným v Novotna a Janata (2006), kde 

geny vga(A)LC a vga(A)LCxa vykazovaly shodný rezistenční fenotyp, jsme nepovaţovali 

změnu aminokyseliny v pozici 247 pro tento experiment za významnou.  

Na základě prvního stanovení MIC bylo zjištěno, ţe se naměřené hodnoty 

pro všechna testovaná antibiotika u konstruktu pRB.vga(A)LCxa (kapitola 4.5, Tab. 

XVIII) liší od hodnot publikovaných pro tento konstrukt v práci Novotna a Janata 

(2006). Vzhledem k tomu, ţe v této práci byly konstrukty před stanovením MIC 

ověřeny sekvenováním, zatímco publikované konstrukty (Novotna a Janata, 2006) byly 

ověřovány pouze restrikční analýzou, je moţné, ţe u publikovaného konstruktu došlo 

ke spontánní mutaci, která měla za následek odlišný rezistenční fenotyp.  

 V případě prázdného vektoru pRB374 a všech ostatních testovaných konstruktů 

(kontrol) byly naměřené hodnoty pro linkomycin a klindamycin stejné s publikovanými 

v práci Novotna a Janata (2006) avšak pro pristinamycin IIA byly hodnoty MIC odlišné. 
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Hodnoty MIC pro pristinamycin IIA, naměřené v rámci této práce byly o jedno i 

o dvě ředění vyšší neţ hodnoty publikované, coţ můţe být důsledkem postupné ztráty 

aktivity antibiotika a to je pravděpodobně způsobeno dlouhodobým skladováním 

antibiotika v laboratoři. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o látku komerčně nedostupnou, 

neměli jsme moţnost získat čerstvý vzorek. Druhé stanovení MIC, kdy byly testovány 

všechny publikované hybridní proteiny (Vga(A)blc, Vga(A)xlc, Vga(A)blcxlc, 

Vga(A)LCba a Vga(A)LCbaxa), potvrdilo domněnku o pravděpodobné ztrátě aktivity 

antibiotika. 

Výsledky stanovení MIC spolu s dostupnými publikovanými zdroji jsou shrnuty 

v Tab. XIX.  
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Tab. XIX: Shrnutí výsledků stanovení MIC divokých, hybridních a mutovaných Vga proteinů 

Název proteinu a 

vektoru 

AMK v pozici MIC (µg/ml) Publikace 

4 a 9 212, 219, 220 a 226 247 LIN CLI PIIA DA VIR M1 

pRB374    1 0,125 8 (2) --- ---  

Vga(A) MN LGAG* S 2 0,25 64 (32) --- --- Allignet et al., 1992 

Vga(A)LC LH SVTS* R 8 2 16 (8) --- --- Novotna a Janata, 2006 

Vga(A)LCxa LH SVTS S 4 (8) 1 (2) 16 (8) --- --- Novotna a Janata, 2006 

Vga(A)LCxaSGAG LH SGAG S 2 0,125 32 --- --- Připravené v rámci diplomové 

práce Vga(A)LCxaLVTG LH LVTG S 2 0,125 8 --- --- 

Vga(A)LCxaLVTS LH LVTS S 2 0,125 8 --- --- 

Vga(A)LCxaSVTG LH SVTG S 8 0,5 16 --- --- 

Vga(A)LCxaSGAS LH SGAS S nepodařilo natransformovat --- --- 

Vga(A)(Gentry)^ LH SGTS R 32 4 --- 32 --- Gentry et al. 2008 

Vga(C)^ LI SSKK V 64 2 --- --- 32 Kadlec a Schwarz, 2009 

Pozn. A- Alanin, G- Glycin, H- Histidin, I- Isoleucin, K- lysin, L- Leucin, M- Methionin, N- Asparagin, R- Arginin, S- Serin, T- Threonin, V- Valin; LIN- linkomycin, 

CLI- klindamycin, PIIA- pristinamycin IIA (streptogramin A), DA- dalfopristin (streptogramin A), VIR M1- virginiamycin M1 (streptogramin A); AMK- aminokyseliny; 

*- čtveřice aminokyselin, která má vliv na posun substrátové specifity (Novotna a Janata, 2006); --- - hodnoty, které nejsou uvedeny, nebyly stanovovány, (-)- v závorkách 

jsou uvedeny hodnoty MIC z publikace Novotna a Janata (2006), které se liší od hodnot naměřených v této práci, ^- tyto proteiny nebyly testovány v rámci diplomové 

práce, hodnoty MIC jsou převzaté z uvedených publikací.   
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Z porovnání výsledků vyplývá, ţe rezistenční fenotyp mutace SGAG se blíţí 

fenotypu proteinu Vga(A) tj. velice nízká míra rezistence k linkosamidům a výrazná 

ke streptograminům A. Naopak u mutace SVTG je vidět posun substrátové specifity 

směrem k linkosamidům podobně jako u proteinu Vga(A)LC.  

U zbylých dvou mutací LVTG a LVTS byly stanoveny podobné hodnoty MIC 

jako u prázdného vektoru pRB374. Jednou z hypotéz, proč v těchto dvou případech 

zůstává recipientní kmen S. aureus RN4220 citlivý ke všem testovaným antibiotikům, 

můţe být, ţe protein je produkován v nerozpustné formě a tudíţ je inaktivní. Dále je 

moţné, ţe protein je produkován v rozpustné formě, nicméně tato kombinace 

aminokyselin neumoţňuje správnou lokalizaci proteinu v buňce, nebo brání hypotetické 

vazbě na moţného transmembránového partnera. 

Poslední, pátou mutací je SGAS, pro kterou nebyly stanoveny hodnoty MIC, 

jelikoţ se ji nepodařilo ani po upravování podmínek elektroporace natransformovat. 

 

V pozdějších publikacích byly u S. aureus identifikovány dva nové transportní 

proteiny Vga(A) (Gentry et al., 2008) a Vga(C) (Kadlec a Schwarz, 2009). Protein 

Vga(A) dle publikace Gentry et al., (2008), pro snazší orientaci bude zde označován 

Vga(A)(Gentry), vykazuje 99% identitu s proteinem Vga(A)LC, liší se navzájem pouze 

jednou aminokyselinovou záměnou. Jedná se o aminokyselinu G219 (SGTS protein 

Vga(A)(Gentry) a SVTS protein Vga(A)LC). Protein Vga(C) vykazuje uţ jen 64% 

homologii s proteinem Vga(A)LC. V oblasti čtyř zásadních aminokyselin má 

aminokyseliny SSKK. U obou proteinů byla po expresi kódujících genů v recipientním 

kmeni S. aureus RN4220 identifikována sníţená citlivost ke streptograminům A, 

linkosamidům a pleuromutilinům.  

Z hodnot MIC u testovaných mutací se dá usuzovat, ţe některá z podtrţených 

aminokyselin SVTS (LSA fenotyp) nebo i jejich kombinace je zodpovědná za posun 

substrátové specifity. Dále z publikace Gentry et al. (2008) vyplývá, ţe i kdyţ 

u kombinace aminokyselin SVT zaměníme valin (V) za guanin (G), zůstává stále 

rezistenční fenotyp LSA. Zatím z porovnání MIC lze jen usuzovat, ţe aminokyseliny 

serin a threonin na pozici 212 a 220 rozhodují ve prospěch fenotypu odpovídajícího 

proteinu Vga(A)LC. 

Z hlediska porovnání biochemických vlastností příslušných aminokyselin LGAG 

(protein Vga(A) a SVTS (protein Vga(A)LC) jsou důleţité pozice 212 a 220 a pokud 
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jsou v těchto pozicích aminokyseliny polární, výsledný fenotyp je LSA, tedy rezistence 

k linkosamidům. Jsou-li v těchto pozicích aminokyseliny nepolární, fenotypový projev 

je rezistence pouze ke streptograminům A.   

 

Podíl aminokyselin serin (v pozici 212) a threonin (v pozici 220) na posun 

substrátové specifity od streptograminů A (protein Vga(A)) směrem k linkosamidům 

(protein Vga(A)LC) je samozřejmě nutné ještě ověřit dalšími experimenty. Pokračují 

práce na přípravě rozsáhlejší série mutací a zároveň budou učiněny experimenty 

za účelem lokalizace proteinů Vga v buňce. 
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6 Souhrn 

 

 Genovými manipulacemi byly připraveny konstrukty kódující mutované 

proteiny (pRB.mut) s bodovými mutacemi kombinujícími čtveřici aminokyselin 

(LGAG u Vga(A) a SVTS u Vga(A)LC), která má vliv na posun substrátové 

specifity.  

 

 Připravené konstrukty byly transformovány do citlivého kmene S. aureus 

RN4220, kde byla porovnávána schopnost udílet rezistenci k linkosamidům a 

streptograminům A. 

 

 U mutace SGAS se nám nepodařilo transformovat připravený konstrukt 

pRB.SGAS do buněk S. aureus RN4220 ani po upravování podmínek 

elektroporace. Dále se s touto mutací jiţ nepracovalo. 

 

 Pro čtyři zbylé mutace (SGAG, SVTG, LVTG, LVTS) byla stanovena MIC 

antibiotik (linkomycin, klindamycin, pristinamycin IIA) agarovou diluční 

metodou. 

 

 Výsledky získané při stanovení MIC antibiotik agarovou diluční metodou 

pro čtyři zbylé mutace neumoţňují jednoznačně stanovit podíl jednotlivých 

aminokyselin na posun substrátové specifity. Z dosavadních výsledků lze 

usuzovat, ţe pro výsledný rezistenční fenotyp jsou rozhodující aminokyseliny 

v pozicích 212 a 220. Přítomnost polárních aminokyselin v těchto pozicích je 

spojena se zvýšenou rezistencí k linkosamidům, zatímco konstrukty nesoucí 

v těchto pozicích nepolární aminokyseliny vykazovaly rezistenci pouze vůči 

steptograminům A. 

 

 Pokračují práce na přípravě rozsáhlejší série mutací pro přesnější identifikaci 

vlivu jednotlivých aminokyselin na posun substrátové specifity. 
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