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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Bc. Michaela Kohlová 

Školitel: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek 

Školitel-konzultant: Mgr. Monika Schmidt 

Název diplomové práce: Konstrukce, exprese a purifikace disulfid oxidoreduktázy 

Francisella tularensis 

Konzervovaný hypotetický lipoprotein s označením FTT1103 (pro Francisella 

tularensis subsp. tularensis) je jedním z faktorů virulence u gramnegativní 

intracelulární bakterie Francisella tularensis. Protein FTT1103 je homologem 

k periplazmatickému proteinu DsbA E. coli, patří do rodiny disulfid oxidoreduktáz a je 

zodpovědný za tvorbu disulfidických vazeb u nově vzniklých proteinů. Tyto vazby jsou 

v proteinech nezbytné pro udržení správné konformace a aktivity. Bioinformatická 

analýza proteinu FTT1103 ukázala, že tento protein obsahuje N-koncovou FKBP 

doménu, u které se předpokládá dimerizační funkce a/nebo funkce chaperonová. Tyto 

funkce domény však nebyly dosud zcela potvrzeny. 

Cílem této diplomové práce bylo ověření, zda je N-koncová FKBP doména 

skutečně zodpovědná za správnou funkci a aktivitu proteinu DsbA. Pomocí 

molekulárně biologických metod jsme připravili mutantní gen dsbA s deletovanou 

FKBP_N doménou (dsbAΔFKBP_N). Tento gen jsme pomocí klonování vložili do 

plazmidu pET28b a tento rekombinantní plazmid jsme poté transformovali do buněk 

E. coli XL-1. Z narostlých kolonií jsme plazmid s vloženým rekombinantním genem 

vyizolovali a transformovali  metodou teplotního šoku do chemokompetentních buněk 

E. coli BL-21. U vzniklého rekombinantního proteinu rDsbAΔFKBP_N jsme testovali 

přítomnost oxidoreduktázové aktivity. Oxidoreduktázová aktivita DsbA proteinu 

s deletovanou FKBP_N doménou byla měřena jako schopnost redukovat disulfidické 

vazby lidského inzulínu v přítomnosti DTT.  
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Bc. Michaela Kohlová 

Supervizor: doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek 

Supervizor – konsultant: Mgr. Monika Schmidt 

Title of diploma thesis: Cloning, expression and purification of Francisella tularensis 

disulfide oxidoreductase 

 

 Conserved hypothetical lipoprotein called FTT1103 (for Francisella tularensis 

subsp. tularensis) is one of the virulence factors of gramnegative intracellular bacteria 

Francisella tularensis. This protein is homologue to protein E. coli Dsba. Periplasmatic 

protein DsbA is member of disulfide oxidoreductase family and it is responsible for 

disulfide bond formation in newly secreted proteins. The disulfide bonds are essential 

for right conformation and activity in the proteins. Biotransformatic analysis of protein 

FTT1103 showed, that this protein contains N-terminal FKBP domain. The domain has 

probably dimerization activity and it is expected to have chaperone activity too. 

 The aim of the presented diploma thesis was to verify, if the domain FKBP_N is 

really responsible for correct function and activity of DsbA protein. Using molecular 

biology methods we prepared mutant gene with deleted domain FKBP_N 

(dsbAΔFKBP_N). We cloned this gene into plasmidplazmid E. coli pET28b, than we 

transformed this recombinant plasmidplazmid into E. coli cells XL-1. The fused plasmid 

isolated from grown colonies was transformed into chemocompetetive cells BL-21 

using method of heat shock. 

The oxidoreductase activity of recombinant protein rDsbAΔFKBP_N was tested 

by measuring the ability of protein to reduce disulfide bonds in human insulin in the 

presence of DTT. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 1D   jednodimenzionální 

 AcpA   kyselá fosfatáza 

 APS   persíran amonný 

 ATB   antibiotika 

 BCA   kyselina bicinchoninová 

 Bdb   disulfidická vazba rodu Bacillus (bacillus disulfide bond) 

 bp   páru bazí 

 BSA   hovězí sérový albumin (bovine serum albumin) 

 BSL-2   stupeň biologické ochrany (biosafety level 2) 

 C   cystein 

 DMSO   dimethylsulfoxid 

 DNA   deoxyribonukleová kyselina 

 Dsb   disulfidická vazba (disulfide bond) 

 DTT   dithiotreitol 

 E. coli   Escherichia coli 

 EDTA   ethylendiaminoctová kyselina (disodná sůl) 

 EtBr   ethidium bromid 

 F. tularensis  Francisella tularensis 

 FPI   ostrov patogenity bakterie Francisella tularensis 

                                       (Francisella  pathogenicity island) 

 G-   gramnegativní (barvení dle Grama) 

 G+   grampozitivní (barvení dle Grama) 

 GIT   gastrointestinální trakt 

 IL-1, 1 , 12  interleukin-1, 10, 12 

 INF- γ   interferon γ 

 kb   kilo bazí 

 kDa   kilodalton 

 KP   fosfátový pufr 

 LPS   lipopolysacharid 
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 LVS   živý vakcinační kmen (live vaccine strain) 

 NA   nukleová kyselina (nucleic acid) 

 OD   optická denzita 

 OMPs   vnější membránové proteiny (outer membrane proteins) 

 PAGE   polyakrylamidová gelová elektroforéza (polyacrylamid gel  

                                       electrophoresis)                                                                                          

 PBS   fosfátem pufrovaný fyziologický roztok 

 PCR   polymerázová řetězová reakce (polymerase chain 

                                       reaction) 

 PDA   1,4-bis(akryloil)piperazin 

 PDI   protein disulfidická izomeráza 

 RNA   ribonukleová kyselina 

 rpm   otáček za minutu (revolutions per minute)   

 SDS   dodecylsíran sodný 

 subsp.   poddruh (subspecies) 

 TEMED  N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin 

 TFP   pili typu IV (type IV poli) 

 TLR   Toll-like receptor 

 TNF-α   tumor nekrotizující faktor α (tumor necrosis factor α) 

 Tris-HCl  hydrochlorid tris(hydroxymethyl)aminomethanu 

 USA   Spojené státy Americké (United States of America) 

 UV   ultrafialové záření 

 VKOR   vitamin K- epoxidreduktáza 

 Xaa   libovolná aminokyselina 
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1. ÚVOD 

Bakterie Francisella tularensis (F.tularensis) je gramnegativní intacelulární patogen 

vyskytující se téměř po celém světě, převážně však na Severní polokouli. F. tularensis je 

vysoce virulentní bakterie, snadno šiřitelná aerosolem, schopná dlouhodobě přežít 

v životním prostředí a způsobující onemocnění nazývané tularémie.  Projevy tularémie 

jsou různorodé, nejtěžší formy tohoto onemocnění mohou způsobit i smrt. Léčba 

onemocnění je antibiotická avšak zdlouhavá s možností relapsu. Díky těmto uvedeným 

vlastnostem by mohla být F. tularensis snadno zneužita jako biologická zbraň. K vývoji 

bezpečné vakcíny, která by sloužila jako ochrana před infekcí způsobenou F. tularensis, 

je stále nutné prostudovat řadu faktorů zodpovědných za virulenci této bakterie.  

Hypotetický lipoprotein FTT1103, který byl nedávno objevený jako další faktor 

podílející se na virulenci této bakterie, je homologem k DsbA proteinu E. coli, který 

patří do rodiny disulfid oxidoreduktáz. Protein DsbA je zodpovědný za tvorbu 

disulfidických můstků, které jsou potřeba k vytvoření správné konformace a tím i 

funkce nově vzniklých proteinů. Přesný význam proteinu DsbA v patogenezi F. 

tularensis však není dosud plně objasněn  

Již dříve byla u proteinu DsbA F. tularensis subsp. tularensis prokázána 

oxidoreduktázová aktivita. Bioinformatickou analýzou bylo prokázáno, že protein DsbA 

u F. Tularensis subsp. tularensis obsahuje N-koncovou doménu FKBP, u které se 

předpokládá chaperonová a/nebo dimerizační aktivita. Delece této domény by mohla 

mít vliv na správnou konformaci proteinu a tím celkově ovlivnit jeho funkčnost. V této 

diplomové práci jsme se snažili prokázat přítomnost/absenci oxidoreduktázové aktivity 

rekombinantního proteinu DsbA∆FKBP_N. Testovali jsme schopnost  tohoto proteinu 

redukovat disulfidické vazby v molekule lidského inzulinu za přítomnosti dithiotreitolu 

jako redukčního činidla.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Francisella tularensis  

Francisella tularensis je gramnegativní, nepohyblivá, obligátně anaerobní, 

endemická bakterie, neprodukující spory. Je to bakterie pleomorfní, nejčastěji však 

tvaru tyčky o rozměrech 0,1-1 x 0,1-3 µm (Foley, 2010). Vyskytuje se ve Spojených 

státech Amerických, v Evropě a v Asii (Qui, 2009) a je spojována s onemocněním 

širokého spektra zvířecích druhů.  

Poprvé byla tato bakterie izolována v roce 1911 v Tulare County ve státě 

Kalifornia. U člověka tato bakterie způsobuje závažné, v některých případech dokonce 

smrtelné onemocnění nazvané tularémie. První případ výskytu tularémie u člověka byl 

v Ohiu v roce 1914 (Sjöstedt, 2007). Nemoc byla hlášena z mnoha států severní 

polokoule, avšak z dosud neznámých důvodů se zatím nevyskytla na jižní polokouli. 

Existuje hypotéza, že je to způsobeno výskytem suchozemských a vodních savců, jako 

jsou veverky, králíci, zajíci, hraboši, ondatry a další hlodavci. Tito hlodavci mohou být 

rezervoárem při přenosu tularémie na člověka. K přenosu pak většinou dochází přes 

vektory, jako jsou klíšťata, mouchy a komáři (Sjöstedt, 2005).  Zvýšený výskyt hlodavců 

je proto úzce spojen s výskytem tularémie u člověka a vznikem epidemie (Johansson, 

2004). 

 

2.1.1. Taxonomie 

Poprvé byla bakterie pojmenována Bacterium tularence podle místa výskytu. 

Později, v roce 1947 byla na počest Dr. Edwarda Francise, průkopníka ve výzkumu 

F. tularensis, přejmenována na Francisella tularensis (Keim, 2007).  V současné době je 

rod Francisella rozlišován na dva druhy: Francisella tularensis a Francisella 

philomigaria. Dříve se mezi druhy řadila i Francisella novicida, která je podle aktuální 

taxonomie řazena jako subtyp F. tularensis (Oyston, 2008). 
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Druh Francisella tularensis je dále rozdělován na čtyři různé poddruhy: 

 Francisella tularensis subsp. novicida 

 Francisella tularensis subsp. tularensis (typ A) 

 Francisella tularensis subsp. holarctica (typ B) 

 Francisella tularensis subsp. mediasiatica 

U poddruhu holartica byly dále navrženy tři biovary:  

       biovar I (erythromycin senzitivní) 

                    biovar II (erythromycin rezistentní)  

             biovar japonica  

Poddruh tularensis je možné dále rozdělit podle místa výskytu a projevu 

onemocnění  do dvou tříd A.I a A.II (Ellis, 2002, Oyston, 2008). 

Tab. 1  Jednotlivé poddruhy F. tularensis, jejich virulence a geografický výskyt 

Poddruh typ virulence výskyt 

  Francisella tularensis       

  subsp. tularensis   A velice vysoká Severní Amerika 

  subsp. holartica   B vysoká Severní polokoule 

  subsp. mediasiatika   vysoká Střední Asie 

  subsp.  novicida   nízká celosvětový (vzácně) 

       (převzato a upraveno z: Ellis, J., Oyston, P. C. F. Tularemia, Clin. Microbiol., 2002, vol.  

      15, s. 631-646)  

 

2.1.2. Kultivační podmínky bakterie 

Francisella tularensis vyžaduje pro svůj růst půdu obohacenou o cystein (krevní 

agar obohacený o cystein a glukózu, cysteinem obohacený čokoládový agar) (Ellis, 

2002), avšak tekuté médium pro kultivaci není vhodné ani po obohacení cysteinem. 

Optimální teplota pro kultivaci bakterie je 37 °C a ideální hodnota pH je 6,9 (Foley, 
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2010).  U inokula je viditelný nárůst bakterií po 18 hodinách inkubace při 37 °C. Výskyt 

samostatných kolonií je možné pozorovat až po 2-4 dnech inkubace. Kolonie narostlé 

na čokoládovém agaru za dobu 24-48 hodin jsou 2-4 mm velké, okrouhlé a hladké, 

šedé barvy a mukoidní, při růstu na krevním agaru je obvykle možné pozorovat malou 

zónu α-hemolýzy (Oyston, 2008). 

 

2.1.3. Tularémie 

 

2.1.3.1. Epidemiologie 

Tularémie je pro člověka, i některá zvířata potencionálně smrtelné 

multisystémové onemocnění způsobené bakteriálním patogenem Francisella 

tularensis. Toto onemocnění bylo definováno v roce 1911 Georgem McCoyem jako 

zootické moru podobné onemocnění (Sjöstedt, 2007). 

Tularémii primárně způsobují dva poddruhy Francisella tularensis. Prvním 

poddruhem je F. tularensis subsp. tularensis (typ A), druhým pak F. tularensis subsp. 

holartica  (typ B) Oba tyto poddruhy jsou celosvětově rozšířené. (Johansson, 2004). Typ 

A je vysoce virulentní, typ B má nižší stupeň virulence. Výskyt jednotlivých poddruhů je 

obvykle spojován s odlišnými geografickými oblastmi. Poddruh F. tularensis subsp. 

tularensis se nachází výhradně v Severní Americe a je patogenní pro králíky, zatímco 

poddruh F. tularensis subsp. holartica se vyskytuje jak v Evropě, včetně České 

republiky, tak i na celé severní polokouli a je patogenní zejména pro myši (Foley, 2010).  

Tularémie je onemocnění s přírodní ohniskovostí, postihující zejména volně žijící 

hlodavce (zajíce, ondatry, hraboše, myši). Rezervoárem infekce se však mohou být i 

ptáci, ryby i protozoa a díky tomu je tato bakterie schopná přežít jak ve vodě, tak v 

půdě i v suchém prostředí i po několik týdnů (Pechous, 2009, Keim, 2007).  
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Onemocnění tularémie může být přenášeno: 

  přímým kontaktem, přes porušenou pokožku, po kontaktu s nakaženým 

zvířetem (živým nebo uhynulým) 

 aerosolem, vdechnutím kontaminovaného prachu 

 kousnutím klíštětem, ovádem nebo komárem (moskytem) 

 požitím (pitím kontaminované vody)1 

 Největší riziko nákazy je u lidí žijících na venkově v endemických oblastech. 

Rizikové profese z hlediska infekce jsou farmáři, lovci a lesní dělníci. Výskyt 

onemocnění spojovaný s kontaminovanou zásobní vodou je převážně způsobován 

Francisella tularensis subsp. holartica (Oyston, 2008). Nepravidelný výskyt tularémie a 

její vysoká infekčnost způsobily v posledních letech vysoký zájem vědců o patogen, 

který toto onemocnění vyvolává (Foley, 2010).  

 

2.1.3.2. Klinické projevy 

F. tularensis je vysoce infekční agens. Typ a závažnost průběhu onemocnění u 

člověka závisí na kmeni, který onemocnění vyvolal, infekční dávce a způsobu vzniku 

infekce (Oyston, 2008). Dokud nebyla zavedena antibiotická léčba, byla infekce 

F. tularensis subsp. tularensis pro člověka fatální ve více než 30 % nakažených případů 

(Foley, 2010). 

Klinické projevy tularémie se rozlišují dle formy a průběhu onemocnění na: 

 Ulceroglandulární 

 Okuloglandulární 

 Plicní  

 Orofaryngeální 

 Gastrointestinální 

 Tyfoidální (Dennis, 1999). 
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Nejčastější forma tularémie (80 %) je ulceroglandulární, která je charakteristická 

rychlým nástupem onemocnění, cca 3-6 dní (inkubační doba) po expozici (Foley, 2010). 

Obvykle se objevuje po kousnutí členovcem, který se infikoval od nakaženého zvířete. 

Některé případy ulceroglandulární formy tularémie se objevily u lovců, jako následek 

manipulace s nakaženým masem, kdy se bakterie dostaly do těla přes řezné rány a 

oděrky na kůži. Po uplynutí inkubační doby pacient pociťuje chřipkové příznaky: 

zimnice, horečka, bolest hlavy a celková bolest svalů (Ellis, 2002). V místě infekce 

vzniká ostře ohraničená papula s nažloutlým exudátem. Později vzniká vřed, který 

může přetrvávat po několik měsíců (Foley 2010). V pozdějším stádiu onemocnění 

dochází k diseminaci bakterií přes lymfatický systém do dalších lymfatických uzlin a tím 

dochází k jejich výraznému zvětšení. Z lymfatických uzlin se může agens dále šířit do 

životně důležitých tkání, jako jsou játra, slinivka, plíce, ledviny, gastrointestinální trakt, 

centrální nervový systém a kosterní svalstvo (Ellis, 2002). Onemocnění může postupně 

vést až k rozvoji septikémie (Foley, 2010). Léčba této formy onemocnění může být 

zdlouhavá, ale zřídka má fatální následky (úmrtnost na ulceroglandularní formu 

tularémie je méně než 3 %)(Ellis, 2002). 

Okuloglandulární forma se zpočátku projevuje konjunktivitidou, která je 

způsobena přenosem bakterií do oka. Pozdějším projevem infekce je tvorba vřídků na 

spojivce a periorbitální otok. Bez léčby se infekce také může rozšířit na místní 

lymfatické uzliny (Ellis, 2002). 

Orofaryngeální nebo gastrointestinální forma vzniká následkem požití infikované 

potravy nebo vody. Forma onemocnění závisí na místě vstupu bakteriální infekce 

(Dennis, 1999). První zmíněná forma tularémie bývá doprovázena bolestí v krku se 

zvětšením tonsil a vznikem žluto-bílé pseudomembrány v doprovodu s oteklými 

cervikálními uzlinami. V závislosti na infekční dávce může gastrointestinální forma 

přecházet z mírného perzistujícího průjmu na akutní fatální infekci s rozsáhlou ulcerací 

střev (Foley, 2010). 

Pravděpodobně nejzávažnější je forma plicní, která je spojována s inhalací 

infekčního agens. Možnost diagnózy plicní tularémie znesnadňují velmi rozmanité 

klinické a rentgenové nálezy (Ellis, 2002). Pacient může trpět suchým kašlem, dyspnoe 
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a bolestí na hrudníku s různorodými infiltráty na plicích nebo pleurálním výpotkem. 

Sputum může obsahovat hnis, případně může docházet k hemoptýze. U tularémických 

pacientů se vyskytuje zánět pohrudnice, bronchitida i syndrom akutní dechové tísně. 

Úmrtnost v takovém případě dosahuje až 40 % (Foley 2010). 

Tyfoidální forma tularémie se projevuje septikémií bez zvětšených uzlin či tvorby 

vředu. Úmrtnost na tento typ tularémie je kolem 30-60 %. Kromě příznaků uvedených 

u ulceroglandulární formy, může onemocnění u pacienta vést až do šokového stavu 

(Ellis, 2002). 

 

2.1.4. Patogeneze 

Vzhledem k tomu, že je bakterie F. tularensis vysoce infekční a snadno 

šiřitelná aerosolem, její léčba je zdlouhavá a vyžaduje intenzivní terapii. F. tularensis je 

považována za hlavního kandidáta pro bioterorismus (Thakran, 2008). V Japonsku 

v letech 1932 až 1945 zkoumali možnost využití F. tularensis jako biologické zbraně. 

Podobný program existoval také v bývalém Sovětském Svazu a USA. Výzkum na této 

bakterii byl v USA zastaven v roce 1972 a v Rusku na počátku 90. let. Francisella 

tularensis byla díky své vysoké virulenci a možnosti přenosu aerosolem klasifikována 

Americkým centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (American center for Disease 

control and Prevention) jako biologická zbraň kategorie A (Dennis, 2001). 

F. tularensis je intracelulární patogen profesionálních fagocytů (makrofágů a 

neutrofilů), stejně jako nefagocytujících buněk (hepatocyty, alveolární epiteliální 

buňky). Tato bakterie se vyznačuje unikátním způsobem průniku do makrofágů, kdy je 

bakterie obklopena pseudopodiemi makrofágů, podobně jako je tomu u améb. Po 

úplném pohlcení pseudopodiemi se bakterie dostane dovnitř fagozomu v makrofágu.  

Během několika sekund až minut se fagozom obsahující F. tularensis výrazně zmenší a 

začne se pohybovat z periferie směrem ke středu hostitelské buňky (Clemens, 2007).  

Fagozom obsahující F. tularensis vyzrává do stádia pozdního fagozomu, tím ztrácí 

schopnost fúzovat s lysozomem a nedojde tak k usmrcení bakterie ve fagolysozomu. 

Po několika hodinách bakterie rozruší fagozom natolik, že může z fagozomu uniknout 
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do cytosolu makrofágu, kde se pak replikuje (Santic, 2005) a u původní infikované 

buňky dochází ke specifické formě apoptózy, tzv. pyroptóze. Do cytoplasmy uvolněná 

F. tularensis infikuje další buňky nebo je znova fagocytována (Foley, 2010). Klíčovou roli 

ve schopnosti F. tularensis přežít uvnitř makrofágů hraje kyselá fosfatáza (AcpA), která 

způsobuje inhibici vzniku respiračního vzplanutí uvnitř napadených makrofágů.  

F. tularensis neprodukuje žádné exotoxiny a LPS vyskytující se na bakteriálním 

povrchu také nejsou toxické. V raném stádiu infekce po průniku bakterie do hostitelské 

buňky je produkováno široké spektrum cytokinů (TNF-α,IL-10, IL-12, INF-γ). Následná 

zánětlivá reakce přispívá k celkovému obrazu onemocnění. Virulence F. tularensis je 

dána schopností mnohonásobně proliferovat uvnitř hostitelských tkání a tím narušit 

normální funkci orgánů. Podmínky vedoucí ke vzniku pozdní manifestace choroby 

s tvorbou vředů či výskytem průjmů nejsou dosud známé. Vede-li onemocnění 

vyvolané F. tularensis typu A až ke vzniku systémové fulminativní infekce, může dojít 

ke smrti nakaženého pacienta. Pitva mrtvých pacientů nakažených tularémií prokázala, 

že hlavními cílovými orgány infekce u všech savců se zdají být játra, slezina i plíce 

(Oyston, 2008, Conlan 2007). 

 

2.1.5. Léčba 

Dříve než byla zavedena antibiotická léčba, byla úmrtnost na infekci způsobenou 

vysoce virulentními kmeny až 30 %. Díky této léčbě je v dnešní době úmrtnost na 

tularémii pouze kolem 2 % (Dennis, 2001).  Dříve byly lékem první volby 

aminoglykosidy, které se dnes kvůli vedlejším účinkům (ototoxicita, nefrotoxicita) 

používají jen k léčbě velice závažných případů onemocnění. Ze stejného důvodu se 

přestal používat i chloramfenikol (ireverzibilní vliv na hemopoézu). Léčba tetracykliny, 

které mají pouze bakteristatický účinek, by měla trvat minimálně 14 dní a i přesto se 

potom často objevuje relaps onemocnění (Dennis, 2001, Oyston 2008). Efektivní 

léčbou tularémie je doxycyklin, ten však nesmí být podáván dětem, jelikož má 

negativní vliv na růst zubů. Jako nejefektivnější se ukázala orální léčba ciprofloxacinem, 

ovšem pouze u nekomplikovaných forem tularémie (Oyston, 2008). 
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2.1.6. Vakcíny 

Jedním z cílů dlouhodobého výzkumu F. tularensis je rozvoj vakcín proti tularémii. 

Důvodem k vývoji vakcíny proti tularémii není jen možný bioterorismus, ale i omezená 

antibiotická léčba a obtížná diagnostika onemocnění. V dnešní době existuje vakcína 

připravená z živého vakcinačního kmene F. tularensis subsp. holartica (typ B) (Live  

Vaccine Strain - LVS), která je však používaná pouze pro experimentální účely 

(McMurry, 2007). Vakcínu z kmene LVS  vyvinuli původně v Rusku, kde byl kmen typu B 

(F. tularensis subsp. holartica) oslaben pasážováním in vitro. V roce 1956 byl ve 

Spojených státech Amerických kmen LVS použit k dalšímu pasážování za použití myší 

(Oyston, 2008). Princip oslabení kmene, tvorba antigenů a imunologická odpověď 

nejsou zatím plně známy. Navzdory dlouholetým výzkumům není doposud licencována 

žádná vakcína proti F. tularensis pro komerční použití (McMurry, 2007). 

K vývoji nových vakcín z kmene LVS se používají deleční mutanti nebo mutanti 

poddruhu tularensis nebo holartica pomocí transpozonové mutageneze s přesně 

známou genetickou změnou (Conlan, 2007).  

 

2.1.7. Faktory virulence 

U F. tularensis bylo identifikováno několik faktorů regulujících schopnost patogenu 

uniknout z fagozomu a napomáhajících intracelulárnímu přežití. Některé z nich jsou 

kódovány lokusem dlouhým přibližně 30 kb tzv. „ostrovem patogenity“ (FPI- Francisella 

Pathogenicity Island) (Qin, 2009). FPI obsahuje 19 genů, z nichž některé jsou 

zodpovědné za virulenci patogenu, jako například geny iglABCD a pdpABCD (Oyston, 

2008), přičemž geny iglABCD jsou zodpovědné především za intracelulární růst 

patogenu (Forslund, 2006). Cytoplasmatické proteiny IglA a IglB jsou podobné nedávno 

popsanému sekrečnímu systému typu VI (Qin, 2009). Stejný typ sekrečního systému 

způsobuje virulenci u Pseudomonas aeruginosa a Vibrio cholerae. IglC je 23 kDa dlouhý 

protein indukující apoptózu u F. tularensis (Oyston, 2008). Ke studiu FPI je běžně 

používán poddruh F. novicida, který má pouze jednu kopii FPI. Kmen F. tularensis 

subsp. tularensis Schu S4 obsahuje kopie dvě, což může být příčinou vyšší virulence 
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tohoto poddruhu (Qin, 2009). Geny kódované FPI jsou spojovány se schopností růstu 

v hostitelské buňce a úniku bakterie z fagozomu (Forslund, 2006).  

 

2.1.7.1. LPS 

Dalším virulenčním faktorem identifikovaným u F. tularensis jsou 

lipopolysacharidy (LPS). Struktura LPS se skládá ze tří částí: z lipidové části (lipid A), 

která je zakotvená v membráně, polysacharidového jádra a oligo- nebo polysacharidu 

(O-antigen), sahajícího až k bakteriálnímu povrchu (Forslund, 2006).  

LPS jsou spolu s lipoproteiny a peptidoglykany hlavní složkou vnější membrány 

gramnegativních bakterií. Společně tvoří ligandy Toll-like receptorů (TLR) (Forslund, 

2009), což jsou membránové receptory exprimované na povrchu hostitelských buněk 

nebo na endozomálním kompartmentu, kde jsou schopné rozpoznat bakteriální 

lipoproteiny. TLR jsou tedy zodpovědné za vrozenou imunitní odpověď na patogen. LPS 

gramnegativních bakterií reagují s TLR2. Kromě LPS F. tularensis reagují s TLR2 i 

lipoproteiny TUL4  a FTT1103 (Thakran, 2008). 

LPS u Francisella tularensis je poněkud unikátní. Má velice nízkou toxicitu a 

vykazuje diverzitu mezi jednotlivými poddruhy. O-antigen je shodný u F.tularensis 

subsp. tularensis i holartica, ale je odlišný od O-antigenu přítomného u subsp. novicida. 

Polysacharidové jádro F. tularensis subsp. novicida je téměř totožné s 

jádrem poddruhu holartica (Gunn, 2007). Zřejmě v důsledku diverzit ve složení LPS, 

pouze LPS F.tularensis subsp. novicida způsobuje indukci prozánětlivých cytokinů 

v hostitelské buňce (Forslund, 2006).  

LPS F. tularensis se ukázal jako důležitý prvek jak pro udržení membránové 

integrity, tak jako klíčový faktor vyvolávající imunitní odpověď. LPS u F. tularensis 

nehraje roli jako pyrogen. Snižuje hladinu TNFα a zabraňuje produkci interleukinu 1 (IL-

1) v infikovaných monocytech (Sandström, 1992).  

Charakteristická absence odpovědí hostitelské buňky na LPS F. tularensis in vivo, 

může vysvětlit, proč je tato bakterie schopná proniknout do makrofágů a replikovat se 

v nich. Tato vlastnost je spojována s vysokou virulencí  F. tularensis (Mekalanos, 1992).  
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Ztráta O-antigenu má za následek snížení intracelulárního přežití a snížení 

virulence. O-antigen tedy hraje roli v patogenezi F. tularensis subsp. tularensis a subsp. 

holartica (Gunn, 2007).  

 

2.1.7.2. Pili typu IV 

V genomu F. tularensis bylo nalezeno několik homologů s geny kódujícími pili typu 

IV (Tfp). U jiných bakterií (např. Pseudomonas aeruginosa a Vibrio cholerae ) 

zprostředkovávají pili typu IV přichycení bakterie k hostitelským buňkám, jsou 

zodpovědné za kolonizaci a virulenci, za schopnost pohybovat se a také za tvorbu 

biofilmu (McLendon, 2006). Geny kódující homology pili typu IV byly nalezeny u 

poddruhů F. tularensis subsp. tularensis, subsp. holartica i subsp. novicida (Forslund, 

2006) avšak vykazují u jednotlivých poddruhů značné odlišnosti. U poddruhu holartica 

hrají pili typu IV významnou roli ve virulenci. Účastní se diseminace patogenu z místa 

vzniku infekce. U poddruhu novicida byla prokázána závislost sekrece některých 

proteinů způsobujících virulenci na přítomnosti potenciálního genu pilA, který je 

jedním z genů kódujících Tfp . U kmene F. tularensis subsp. tularensis Schu S4 nebyl 

podíl pili typu IV na virulenci dosud zkoumán (Forsberg, 2007, Conlan, 2007). 

 

2.1.7.3. Vnější membránové proteiny 

Bakterie F. tularensis obsahuje na svém povrchu vnější membránové proteiny 

(Outer Membrane Proteins). Identifikace těchto proteinů se může stát základem pro 

pochopení procesu počáteční infekce, intracelulárního přežívání, virulence, úniku 

bakterie z fagozomu a nakonec i vývoje vakcíny (Huntley, 2007). U F. tularensis jsou 

významné a podrobněji studované dva lipoproteiny:  TUL4 a FTT1103 (DsbA, FTL_1096 

- dle nomenklatury LVS). Lipoproteiny FTT1103 a TUL4 aktivují Toll-like  receptory (TLR) 

konkrétně heterodimer TLR2/TLR1. Za aktivaci receptoru je pravděpodobně 

zodpovědná lipidová složka těchto lipoproteinů. Aktivací TLR dochází k produkci celé 

řady cytokinů a k aktivaci humorální imunitní odpovědi (Thakran, 2008). 
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2.2. Disulfid oxidoreduktázy u G- bakterií 

Virulenčními faktory většiny patogenních mikroorganismů jsou převážně 

sekretované proteiny, které jsou transportovány z periplasmy nebo cytoplasmy do 

vnější buněčné membrány nebo přímo do prostoru hostitelské buňky. Většina z těchto 

virulenčních faktorů podléhá posttranslační modifikaci za tvorby disulfidických vazeb 

(Lasica& Jagusztyn-Krynicka, 2007). 

Periplasma G- bakterií obsahuje rodinu proteinů Dsb (disulfide bond), které tvoří 

disulfidické vazby u nově vzniklých proteinů obsahujících cystein (Lasica& Jagusztyn-

Krynicka, 2007). Do Dsb rodiny patří DsbA, DsbB, DsbC, DsbD a DsbG proteiny. Proteiny 

se liší svou lokalizací i funkcí. Kromě DsbB obsahují zbylé uvedené proteiny 

thioredoxinovou doménu s motivem Cys-Xaa-Xaa-Cys (CXXC) v jejím aktivním místě 

(Bessette, 2001). U většiny patogenních bakterií, jako jsou např. Vibrio cholerae, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica, Yersinia pseudotuberculosis nebo 

Helicobacter pylori hraje systém Dsb významnou roli v patogenitě těchto bakterií tím, 

že se podílí na tvorbě disulfidických vazeb v proteinech způsobujících virulenci (Miki, 

2004).  

Dutton a jeho tým zkoumli proteiny přibližně 400 plně sekvenovaných 

bakteriálních genomů a snažili se prokázat přítomnost proteinů, které by vykazovali 

podobnost s proteiny Dsb u E. coli. Zástupci kmene Proteobacteria obsahovaly proteiny 

homologní s DsbA i DsbB  E. coli.  Avšak ve velké skupině Actinobacteria, 

Cyanobacteria, Spirochety a Leptospiry protein homologní s DsbB E. coli nebyl vůbec 

nalezen. U těchto organismů se předpokládá přítomnost alternativní cesty zpětné 

oxidace DsbA než za účasti DsbB. V genomu Salinibacter ruber a Leptospira interrogans 

byl nalezen protein podobný DsbA E. coli, ale je fúzovaný s integrálním membránovým 

proteinem, který je homologem k eukaryotickému VKOR (savčí enzym udržující 

buněčnou zásobu vitamínu K a chinonu v redukovaném stavu) (Dutton, 2008).  

VKOR má čtyři vysoce konzervované cysteinové zbytky, dva z nich se objevují v C-

Xaa-Xaa-C  motivu. Nedávná studie prokázala, že aktivita  VKOR v eukaryotních 

buňkách je stimulována přítomností protein disulfidické izomerázy (PDI). PDI je 

thioredoxin-like protein, který katalyzuje vznik disulfidické vazby u eukaryot. Přenos 
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elektronů z PDI na VKOR a na chinon je analogem k přenosu elektronů mezi DsbA, 

DsbB a chinonem u E. coli (Dutton, 2008). 

 

2.3. Disulfid oxidoreduktázy E. coli 

Bakterie E. coli obsahuje v periplazmě proteiny patřící do rodiny Dsb proteinů. Tyto 

proteiny se podílí na vzniku disulfidických vazeb u nově vzniklých proteinů (Messens, 

2006). Rodinu thiol-disulfid oxidoreduktáz je možné rozdělit do dvou skupin podle 

dráhy, které se účastní: periplasmatický protein DsbA a protein vnitřní membrány DsbB 

se účastní dráhy oxidační a protein vnitřní membrány DsbD a periplasmatické proteiny 

DsbC, DsbG se účastní izomerizace (Hiniker, 2004). 

 

2.3.1. DsbA 

DsbA protein E. coli byl první izolovaný protein katalyzující tvorbu disulfidické 

vazby, který byl strukturálně charakterizován (Messens, 2006). Jde o monomerický 

enzym o hmotnosti 21 kDa. DsbA protein se skládá z α-helikální domény a domény 

thioredoxinového typu (Charbonnier, 1999). Thioredoxinová doména proteinu DsbA se 

skládá z pěti β-listů a tří α-helixů a obsahuje v aktivním místě sekvenci Cys30-Pro31-

His32-Cys33 (Inaba, 2008, Messens, 2006). Na N-koncové části prvního α-helixu této 

domény jsou lokalizovány cysteiny aktivního místa Cys30 a Cys33 (Charbonnier, 1999). 

Helikalní doména obsahuje čtyři α-helixy a je umístěna uvnitř thioredoxiové domény 

(Messens, 2006). Předpokládá se, že tato helikální doména hraje významnou roli v 

redukci tvorby nežádoucích vzájemných interakcí mezi proteiny DsbA a DsbD (Dutton, 

1995). V aktivním místě je zachovaný prolinový zbytek v cis konformaci (cis-prolin je 

zachován ve většině proteinů s thioredoxinovou doménou), kdy mutace tohoto cis-

prolinu výrazně ovlivňuje stabilitu proteinu (Messen, 2006).  
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Obr. 1 Trojrozměrná struktura DsbA E.coli.  

(obrázek převzat z: Messens, J., Collet J.-F. Pathways of disulfide bond formation in 

Escherichia coli,  J. Biochem. Cell Biol., 2006, vol. 38, s. 1050–1062 

Thioredoxinová doména je znázorněna šedě, helikální doména vínově. Písmeny C a N 

jsou označeny příslušné koncové domény. Zelená oblast představuje aktivní místo 

s cysteiny. Oranžově je značená oblast spojující obě domény. Prolinový  zbytek v cis 

konformaci je vyznačen červeně. Modrou barvou je vyznačené aktivní místo 

v oxidované formě (Messens, 2006). 

Po tvorbě disulfidické vazby u cílového substrátu se protein DsbA uvolní 

v redukované formě a tím začne jeho katalytický oxidační cyklus, při kterém dojde k 

opětovné oxidaci DsbA (Dutton, 1995).  Vazebným partnerem pro zpětnou oxidaci 

DsbA je protein DsbB (Messen, 2006). Cyklus zpětné oxidace DsbA vyžaduje spojení 

proteinu DsbB a chinonové složky dýchacího řetězce. Toto spojení zajišťuje oxidaci 

DsbA proteinu za aerobních i anaerobních podmínek (Inaba, 2008). K reoxidaci 

proteinu DsbA může dojít i za přítomnosti malých molekul cysteinu a oxidovaného 

glutationu (GSSG) obsahujícího disulfid.  Vysoká koncentrace cysteinu a GSSG může 

zapříčinit přímou oxidaci proteinů (Bardwell, 1993). Tyto molekuly tedy mohou 

efektivně nahradit  DsbB (Inaba, 2008).  
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Obr. 2 Schéma tvorby disulfidické vazby v substrátu a změny proteinu DsbA z oxidované 

formy na formu redukovanou. 

(obrázek převzat a upraven z: Kadokura, H. et al. Snapshots of DsbA in Action: 

Detection of Proteins in the Process of Oxidative Folding., Sci., 2004, vol. 303, s. 534-

537) 

 

Obr. 3 Schéma tvorby disulfidických vazeb v proteinech u E.coli 

(obrázek převzat a upraven z: Dutton, R. J. et al. Bacterial species exhibit diversity in 

thein mechanisms and capacity for protein disulfide bond formativ, PNAS (2008) 105, 

11933-11938) 
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2.3.2. DsbB 

DsbB je protein vnitřní membrány o velikosti 20 kDa. Předpokládá se, že je složen 

ze čtyř transmembránových α-helixů a dvou periplasmatických domén (Messen 2006). 

DsbB je zabudován do cytoplasmatické membrány svými čtyřmi transmembránovými 

helixy (TM1-TM4). Každá z periplasmatických domén (P1 a P2) obsahuje pár cysteinů 

Cys41 a Cys44 v oblasti P1 a Cys104 a Cys130 v oblasti P2 (Inaba, 2008). Trojrozměrná 

struktura proteinu DsbB nebyla dosud vyřešena, ale nepředpokládá se, že by DsbB 

protein obsahoval thoiredoxinovou doménu (Collet, 2002). 

 Ke kontaktu mezi proteiny DsbA a DsbB dochází pravděpodobně přes Cys30 DsbA 

proteinu a Cys104 DsbB. Redukované cysteinové zbytky DsbA jsou opětovně oxidovány 

Cys104 a Cys130 DsbB proteinu, které se tímto samy redukují. Předpokládá se, že 

redukované Cys104 a Cys130 DsbA jsou regenerovány cysteiny Cys41 a Cys44 první 

periplasmatické oblasti  P1 proteinu DsbB (Collet, 2002). 

Po reoxidaci proteinu DsbA musí DsbB přenést získané elektrony na akceptor 

elektronů, aby se mohl sám opět vrátit do oxidované formy (Messens, 2006). Od doby 

první izolace DsbB se objevilo několik hypotéz, jakým způsobem je DsbB po reoxidaci 

DsbA sám reoxidován. První možnost zpětné oxidace DsbB byla navržena Bardwellem, 

1993. Šlo o možnost, že součástí reoxidace DsbB je molekulární kyslík a elektronový 

transportní řetězec. O čtyři roky později se objevila hypotéza vytvořená Kobayashi a 

spol, 1997 poukazující na fakt, že deleční mutace v biosyntéze hemu nebo chinonu 

způsobují akumulaci DsbB v redukované formě. V roce 1998 Bader a kol. ve své studii 

prokázali, že protein DsbB přenáší své elektrony na ubichinon, který je předá 

ubichinonoxidáze redukující kyslík. Tím potvrdili, že oxidace proteinu DsbA proteinem 

DsbB skutečně závisí na přítomnosti kyslíku (Collet, 2002, Bardwell, 1993, Kobayashi, 

1997). 

 

2.3.3. DsbC, DsbD, DsbG 

Disulfidizomerázy E. coli DsbC a DsbG jsou homodimery s katalytickou 

thioredoxinovou doménou spojenou přes α-helix. Společně tvoří tvar písmeve „V“ 
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(Heras, 2007). DsbC a DsbG se účastní zejména přeskupování nesprávných 

disulfidických vazeb, zatímco DsbD je protein, který přenáší elektrony 

z cytoplazmatického thioredoxinu, kde jsou nezbytné pro katalýzu izomerizační reakce 

(Lasica& Jagusztyn-Krynicka, 2007).  

 

2.4. Grampozitivní bakterie 

Buněčná stěna G- bakterií se liší od stěny G+ bakterií nejen svým složením, ale i 

uspořádáním. U G- bakterií je buněčná stěna tvořena periplasmatickým prostorem, 

který je z jedné strany obklopen vnitřní cytoplasmatickou membránou tvořenou 

fosfolipidy a z druhé strany vnější membránou složenou z molekul fosfolipidů, 

liposacharidů, lipoproteinů a povrchových proteinů. Buněčná stěna G+ bakterií složená 

z mnoha vrstev peptidoglykanu a molekul teichoové  kyseliny, na povrchu se nachází 

kyselina lipoteichoová a povrchové proteiny2. 

 

Obr. 4 Srovnání buněčné stěny G+ a G- bakterií 

(obrázek převzat z:  

 http://www.betalaktamazy.cz/file.php/1/Bunecnastena/bunecna_stena.jpg) 

 

http://www.betalaktamazy.cz/file.php/1/Bunecnastena/bunecna_stena.jpg


28 
 

Dosud je známo jen velice málo informací o tvorbě disulfidických vazeb u G+ 

bakterií, stejně tak o systému, který uchovává jejich cytoplasmu v redukovaném stavu 

a udržuje cysteiny a extracelulární proteiny v oxidovaném stavu (Daniels, 2009).  

Bacillus brevis byl první z G+ bakterií, u které byl objeven protein Bdb (bacillus 

disulfide bond) s disulfidoxidázovou aktivitou homologní k DsbA u E. coli (Dumoulin, 

2005).  Bacillus subtilis obsahuje dva extracytoplasmatické proteiny BdbA a BdbD, 

které jsou analogy k proteinům obsahujícím thioredoxinovou doménu. Membránové 

proteiny BdbB a BdbC obsahují stejné sekvence jako DsbB E.coli (Kadokura, 2003).  

U G+ bakterií byly objeveny dvě různé strategie jak docílit snížení působení 

oxidačního prostředí na proteiny obsahující cystein (Daniels, 2009). G+ bakterie 

Actinobacteria pravděpodobně dokážou tvořit disulfidické vazby u nově vytvořených 

proteinů (Dutton, 2008).  Studie Danielse 2009 prokázala, že bakterie rodu Firmicutes 

mají podstatně delší exportní proteiny než Actinobacteria a dochází u nich k vyloučení 

cysteinů z těchto cytoplasmatických proteinů. Prokázala také přítomnost dvou 

odlišných dimerních Dsb-like proteinů u rodu Corynebaterium glutamicum, které jsou 

schopné vytvářet disulfidické vazby. Tyto poznatky poskytly širší pohled na to, jak se 

proteiny G+ bakterií vyvíjejí v přítomnosti či nepřítomnosti různých enzymatických 

redukčních systémů (Daniels, 2009). 

 

2.5. DsbA  Staphylococcus aureus 

Dumolin a spol. objevili při svých studiích protein G+ koka Staphylococcus aureus, 

který je homologní k DsbA E. coli. Stafylokokální DsbA (SaDsbA) projevuje silný 

oxidačně redukční potenciál. Aktivní místo SaDsbA má sekvenci C-P-Y-C a je podobné 

aktivnímu místu disulfid oxidoreduktáz. SadsbA obsahuje v pozici 154 prolinový zbytek, 

což se téměř shoduje s cis-prolinem v pozici 151 DsbA u E. coli. Cis-prolin se vyskytuje 

v aktivním místě blízko C-Xaa-Xaa-C motivu u všech členů thioredoxinové rodiny 

(Martin, 1995). SaDsbA byl identifikován jako membránový lipoprotein, který má 

podpůrnou roli v tvorbě disulfidických vazeb.  
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Některé potvrzené virulenční faktory produkované S. aureus (stafylokokální 

enterotoxin, beta-hemolysin) obsahují ve svých aktivních místech disulfidické vazby. 

Mechanismus vzniku těchto vazeb nebyl nikdy plně prozkoumán. Ve studii Dumoulin 

2005 popsali a identifikovali funkční homolog domnělého DsbA (SA2197) u S. aureus a 

analyzovali jeho roli pro vznik virulence a ATB rezistence (Dumoulin, 2005). Obdobná 

genetická organizace byla nalezena i u blízce příbuzného Staphylococcus epidermidis, 

který ve svém lipoproteinu SE1987 sdílí ze 68 % podobnou sekvenci jako SaDsbA 

(Dumoulin, 2005). 

  

2.6. DsbA F. tularensis (hypotetický lipoprotein FTT1103) 

K identifikaci virulenčních faktorů bylo doposud provedeno několik studií, ve 

kterých byly použity kmeny F. tularensis subsp. holartica nebo F. tularensis subsp. 

novicida. V těchto studiích se snažili identifikovat geny související s virulencí mikroba. 

Jednalo se zejména o mutace biosyntetických genů purinu a LPS (Qin, 2009). Qin a 

Mann 2006 používali genom kmene F. tularensis subsp. tularensis SCHU S4, do kterého 

vkládali transpozony a pozorovali, zda dochází k oslabení kmene a zda je mutantní 

kmen schopný replikace v jaterních buňkách HepG2 (Qin, 2006). Jeden z takto 

připravených mutantů měl transpozon vložený do genu ftt1103, který kóduje 

hypotetický lipoprotein (Qin, 2009). Chovancová a Damborský  podrobili sekvence 

genu ftt1103  F. tularensis subsp. tularensis SCHU S4 bioinformatické analýze a ukázalo 

se, že protein FTT1103 obsahuje motiv C-Xaa-Xaa-C, který je součástí „DsbA-like“ 

struktur, patří tedy do skupiny DsbA proteinů (Chovancová, Damborský 2009). DsbA 

F. tularensis je periplasmatický protein zodpovědný za tvorbu disulfidických vazeb (Qin, 

2009). Tento protein je tvořen 365 aminokyselinovými zbytky. Jeho teoretická 

molekulová hmotnost je 38,72 kDa a izoelektrický bod 5,11 (Janovská, 2007). Protein 

DsbA je u F. tularensis subsp. tularensis kmene Schu S4 je oproti FTH_1071 kmeni 

FSC 200 F. tularensis subsp. holartica zkrácen o 8 aminokyselin na C-konci proteinu. 

Tento rozdíl v počtu aminokyselin může mít za následek rozdílnou virulenci 

způsobovanou těmito dvěma kmeny (Pávková, 2006). Mutace v genu ftt1103 způsobila 

defekt ve schopnosti intracelulárního přežívání a neschopnost úniku z fagozomu 
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z makrofágů buněčné linie J774A.1. Kmen ztratil schopnost virulence u testovaných 

myší.  Závěr jejich práce byl takový, že protein FTT1103 se opravdu podílí na virulenci 

bakterie F. tularensis subsp. tularensis. Tohoto zjištění je možné využít při tvorbě 

vakcín proti kmenu typu A (Qin, 2009). 

V práci Strašková a kol. 2009 potvrdili přítomnost genu FTL_1096 (LVS 

nomenklatura u kmene LVS, FTH_1071 u kmene FSC 200), který kóduje protein 

homologní k DsbA. Jedná se o stejný  gen jako ftt1103 u F. tularensis susp. tularensis. 

Bylo potvrzeno, že gen ftl_1096 je nezbytný pro přežití a replikaci kmene LVS 

v makrofázích. Testováním mutantního kmene LVS∆dsbA také prokázali 

imunoprotektivní účinek kmene u myší. V téže práci Strašková a kol. také potvrdili, že 

DsbA F. tularensis má kromě schopnosti tvořit disulfidické vazby i disulfid 

oxidoreduktázovou aktivitu (Strašková, 2009). Tato aktivita je zavislá na katalytickem 

místě DsbA C-Xaa-Xaa-C. To bylo potvrzeno záměnou cysteinů aktivního místa za 

alaniny. Při této záměně aminokyselin došlo ke ztrátě disulfid oxidoreduktázové 

aktivity a k oslabení fenotypu mutantního kmenu (Schmidt M., nepublikovaná 

informace). 

Kromě  DsbA domény protein DsbA F. tularensis obsahuje také N-terminální FKBP 

doménu s dimerizační a/nebo chaperonovou aktivitou (Chovancová, Damborský, 

2009). Protein s označením FK 506 (FKBP binding protein) patří do rodiny peptidyl-

prolyl cis/trans isomeráz. Peptidyl-prolyl cis/trans isomerázy jsou enzymy, které jsou 

schopné katalyzovat cis/trans izomerizaci Xaa-Pro vazby v proteinech. Mají také 

význam pro správné složení buněčných proteinů a jejich interakci. 

FK 506 protein obsahuje dvě koncové domény: amino-koncovou doménu (FKBP_N 

doména) a karboxy-koncovou doménu (FKBP_C doména) (Solscheid 2002). 

Předpokládaná sekundární struktura N_koncové domény naznačuje, že může být 

složena z α-helixu. Doposud však nebylo u žádného z blízkých sekvenčních homologů 

FKBP_N domény lipoproteinu FTT1103 popsáno aktivní místo ani funkčně významná 

rezidua (Chovancová, Damborský, 2008). 

 Prohledáním databáze NCBI (BLAST- Basic Local Alignment Search Tool- databáze 

nasekvenovaných proteinů) se Chovancová a Damborský snažili najít sekvence 
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funkčních reziduí FKBP_N domény, jejichž mutagenezí by došlo k inaktivaci funkce této 

domény. Našli 23 sekvencí, avšak bližší analýza nalezených sekvencí ukázala, že se 

jedná o sekvenční varianty pouze tří unikátních sekvencí. Jelikož nebylo možné 

potencionální funkční rezidua předpovědět, nemůže být potvrzena pravděpodobná 

chaperonová a izomerizační funkce. Pravděpodobnější role FKBP_N domény je 

strukturní než oligomerizační.  Chaperony se podílejí na strukturní funkci tím, že přes 

svůj povrch interagují s nově vytvořenými skládajícími se proteiny a brání tak jejich 

vzájemné interakci. Oligomerizační funkce je důležitá pro vytvoření správné kvartérní 

struktury celého DsbA proteinu. V závislosti na oligomerizační funkci by mohla FKBP_N 

doména ovlivňovat katalytickou funkci proteinu DsbA (Chovancová, Damborský, 2009). 
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3. CÍL (ZADÁNÍ) PRÁCE  

Cílem diplomové práce bylo pomocí molekulárně biologických metod připravit 

rekombinantní protein DsbAΔFKBP_N Francisella tularensis, jeho následná izolace a 

purifikace  a stanovení oxidoreduktázové aktivity tohoto proteinu. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Materiál, přístroje a pomůcky 

 

4.1.1. Použité chemikálie 

název, firma 

 1,4-bis(akryloyl)piperazin, PDA (Fluka) 

 10x pufr pro Taq polymerázu (Top-Bio) 

 5x pufr pro T4 DNA ligázu (Invitrogen) 

 Agaróza pro preparatiní elektroforézu (Serva) 

 Agaróza pro rutinní elektroforézu (Sigma-Aldrich) 

 Akrylamid (Bio-Rad) 

 Azid sodný (Merck) 

 Blotting grade rocker non-fat dry milk (Bio -Rad) 

 Bromfenolová modř (Sigma-Aldrich) 

 Chlorid draselný (Merck) 

 Chlorid hořečnatý, MgCl2 (Merck) 

 Chlorid sodný, NaCl (Penta) 

 Deionizovaná voda (ÚPM, FVZ) 

 Dihydrogenfosforečnan draselný, KH2PO4 (Sigma-Aldrich) 

 Dimethylsulfoxid, DMSO (Amresco) 

 Disodná sůl ethylendiaminoctové kyseliny , EDTA-Na (Sigma) 

 Dithiothreitol , DTT (Sigma-Aldrich) 

 Dodecylsíran sodný, SDS (Sigma-Aldrich) 

 Ethanol (Sigma-Aldrich) 

 Ethidiumbromid (Sigma-Aldrich) 

 Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok, PBS (Invitrogen) 

 Glukóza (Sigma-Aldrich) 

 Glycerol (Sigma-Aldrich) 

 Glycin (Sigma-Aldrich) 

 HEPES (Sigma-Aldrich) 
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 HCl (Kulík HK) 

 Hydrogenfosforečnan draselný K2HPO4 (Sigma-Aldrich) 

 Chlorid manganatý, MnCl2 (Sigma-Aldrich) 

 Imidazol (Serva)  

 Inzulín (Sigma-Aldrich) 

 IPTG (Fermentas) 

 Kanamycin sulfate (Sigma-Aldrich) 

 Kvasničný etrakt (Bectan) 

 Methanol (Fluka) 

 N,N,N´, N´-tetramethylendiamin, TEMED (Bio-Rad) 

 Persíran Amonný, APS (Bio-Rad) 

 Precision Plus Protein Standards Kaleidoskope (Bio-Rad) 

 Sekundární butanol (Sigma-Aldrich) 

 Standarda 1 kbDNA ladder (Fermentas) 

 Thioredoxin (Sigma) 

 Tris (Serva) 

 Tris-HCl (Serva) 

 Triton X-114 (Sigma-Aldrich) 

 Trypton (Bectan) 

 Tween20 (Sigma-Aldrich) 

 β-merkaptoethanol (Serva) 

4.1.2. Použité enzymy 

název, firma 

 Benzonáza® Nukleáza (Sigma-Aldrich) 

 Inhibitory proteáz Compete Mini (Roche) 

 Restrikcní endonukleáza NcoI (NEB) 

 Restrikcní endonukleáza EcoRV (NEB) 

 Restrikcní endonukleáza XhoI (NEB) 

 T4 DNA ligáza (Invitrogen) 

 Taq polymeráza (Top-Bio) 
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 PFU polymeráza (Fermentas) 

 

4.1.3. Použité přístroje a pomůcky 

název, firma 

 Analytické váhy XP 204 (Mettler) 

 Analyzátor DNA engine PTC-200 (Biotech) 

 Automatické mikropipety (Eppendorf) 

 Běžný laboratorní materiál 

 Curix 60/CP1000, typ 9462 (Agfa) 

 Denzitometr WPA bioware CO 8000 (Biochrom) 

 Dialyzační tuby (Thermo) 

 Filtrační papír (Whatman) 

 French pressure cell press (Thermo) 

 Hypercassette™ Autoradiography Cassettes (Amersham) 

 Kultivační plotny (Techno Plastic Products) 

 Laminární box S@FE FLOW 1.2 (Bio-air Instruments) 

 Lázeň dig. Hot block 2 (Grant) 

 Magne His kuličky (Promega) 

 Mikrotřepačka MSS (Ika) 

 Odstředivka MiniSpin plus (Eppendorf) 

 Parafilm (Sigma-Aldrich) 

 pH metr (InoLab) 

 Příjtrojové vybavení pro gelovou elektroforézu, Protean Multi-Cell (Bio-Rad) 

 PVDF membrána  (Pall Corporation) 

 Rotátor Grant Boekel HIM 20 (Cambridgeshire) 

 Speed Vac  (Eppendorf) 

 Spektrofotometr (Implen) 

 Talon Spin Columns (Clontech) 

 Termomixer (Eppendorf) 

 Trans-Blot® SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad) 
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 Transluminátor (Vilber Loumat) 

 

4.1.4. Použité komerční soupravy 

název, firma 

 ECL Kit, BM Chemiluminiscence Blotting Substrate Kit (Roche) 

 Micro BCA™Protein Assay Kit (Pierce) 

 QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen) 

 QIAquick Gel Extraction (Qiagen) 

 

4.1.5. Použité protilátky 

název, firma 

 Anti - FTT1103 (R074) (Apronex) 

 Polyclonal Swine Anti-Rabbit Immunoglobulins (DakoCytomation) 
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4.2. Klonování DNA, transformace 

Při klonování dochází k namnožení požadovaného úseku DNA pomocí rychle se 

dělících hostitelských buněk. K přenesení cizí DNA do hostitelské buňky se používá 

plazmid, obsahující replikační počátek a místa rozpoznávána restrikční endonukleázou. 

Spojením plazmidu s cizí DNA vzniká rekombinantní plazmid. Při transformaci dochází 

ke včlenění rekombinatního plazmidu do buněk, které jsou schopné ho mnohonásobně 

zmnožit. Většinou jde o buňky mající pouze základní funkce pro přežití, nejčastěji se 

jedná o bakterie nebo bakteriofágy, aby nedošlo k produkci jiných proteinů, než 

udávající vložený plazmid. Plazmid by měl buňce přinést selekční výhodu, ke snadnému 

odlišení od buněk, které neobsahují klonovací plazmid (rezistence k ATB). 

 

Obr. 5 Schéma klonování DNA a transformace plazmidu do bakteriální buňky. Selekce 

klonů s vloženým plazmidem na plotně s ATB 

(obrázek převzat a upraven z: http://biologie-v-kostce.blogspot.com/2011/05/66-

metody-prenosu-dna-do-eukaryontnich.html) 

http://biologie-v-kostce.blogspot.com/2011/05/66-metody-prenosu-dna-do-eukaryontnich.html
http://biologie-v-kostce.blogspot.com/2011/05/66-metody-prenosu-dna-do-eukaryontnich.html
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4.2.1. Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

PCR je metoda sloužící ke zmnožení potřebného úseku DNA. Je založena na 

principu replikace nukleových kyselin. Ve třech krocích, které se opakují v několika 

cyklech, je možné vytvořit až milióny přesných kopií templátové DNA. V prvním kroku, 

který trvá 20-30 sekund, dochází k denaturaci templátové DNA. Při teplotě 94-98 °C 

dochází k rozrušení vodíkových můstků a rozdělení dvojvlákna DNA. V dalším kroku se 

na rozrušené dvojvlákno váží primery (oligonukleotidy o velikosti okolo 20 bp 

komplementární k danému úseku), které jsou při teplotě 50-65 °C schopné nasednou 

na specifická místa DNA. Na primery se váže DNA polymeráza. Finálním krokem je 

syntéza DNA ve směru od 5´konce ke 3´konci, kdy polymeráza váže nové nukleotidy 

vždy ke 3´konci vlákna. Teplota při tomto kroku odpovídá teplotnímu maximu použité 

polymerázy (75-80 °C). Nově vytvořená molekula DNA je komplementární k 

templátové DNA. Tyto kroky se cyklicky opakují v přibližně 30 cyklech. Reakce probíhá 

v termocykleru, kde dochází k automatické regulaci teploty.  

Metoda PCR byla v této diplomové práci použita několikrát. Poprvé byla tato 

metoda použita k tvorbě konstruktu genu dsbAΔFKBP_N. PCR jsme používali také pro 

ověření pozitivity kolonií bakterií, zda bakterie osahují vložený rekombinantní plazmid. 

 

4.3. Konstrukce genu dsbA s deletovanou FKBP_N doménou 

Konstrukce rekombinantního proteinu byla provedena pomocí sekvence z kmene 

FSC 200 F. tularensis subsp. holartica. Z chromozomální DNA byly pomocí PCR reakce 

amplifikovány dva úseky genu dsbA. Primery A a B amplifikovali úsek před 

požadovanou delecí, primery C a D za požadovanou delecí. Vnitřní primery B a C ve své 

sekvenci obsahovaly tzv. ocásky (oblasti komplementární ke vnitřnímu okraji druhé 

amplifikované oblasti), které později zajistí spojení těchto dvou oblastí. Ve druhé PCR  

reakci (tzn. „overlapping“ PCR) byly použity pouze vnější primery A a D, jako templát 

sloužily oba PCR produkty z předchozích reakcí. Přítomností tzv. ocásků došlo 

k propojení těchto dvou částí a gen s delecí se poté amplifikoval jako celek. Vzniklý PCR 

produkt byl použit jako konstrukt pro vložení do sekvenčního plazmidu pCR4 TOPO.  
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Obr. 6 Schéma tvorby delece metodou „overlapping“ PCR 

(obrázek převzat a upraven z: Forsberk, Å. Summary of the Technical Exchange of 

Bacterial Pathogenesis) 

 Pro tvorbu PCR konstruktu s deletovanou doménou byly použity primery A, B a C, 

D. V prvním kroku probíhali dvě reakce PCR s příslušenou dvojicí primerů. Ve druhém 

kroku došlo ke spojení produktů obou předchozích PCR reakcí metodou „overlapping“ 

PCR s primery A a D.  

Při klonování genu dsbAΔFKBP_N do plazmidu pCR4 TOPO byl dodržen postup 

výrobce. Selekce pozitivních klonů probíhala na plotnách LB s kanamycinem o 

koncentraci 50 µg/ml. 

 

4.4. Amplifikace konstruktu dsbA∆FKBP_N pro tvorbu rekombinantního 

proteinu 

Konstrukt dsbA∆FKBP_N byl pomocí PCR reakce zmnožen a použitými primery              

r-dsbAr a r-dsbAf byly do amplifikovaného konstruktu vloženy restrikční místa pro 

endonukleázy NcoI a XhoI. Jako templátová molekula pro tuto PCR reakci sloužil 
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plazmid pCR4TOPO+dsbA∆FKBP_N, který již byl na pracovišti k dispozici z předchozích 

projektů. 

 

Tab. 2 Složení reakční směsi pro PCR s PFu* polymerázou 

Voda 19,55 µl 

10x reakční pufr 2,5 µl 

dNTP 2 mM 0,5 µl 

MgCl2 0,75 µl 

primer r-dsbA-f 0,5 µl 

primer r-dsbA-r 0,5 µl 

templát 0,2 µl 

polymeráza 2,5 U/µl 0,5 µl 

*tvoří méně chyb (high fidelity) 

 

Tab. 3 Program pro PCR s PFu polymerázou 

teplota *°C+ čas *s]   

95 60   

95 45 

29 cyklů 45 45 

72 120 

72 300   

 

Tab. 4 Primery pro rekombinantní proteiny:  

r-dsbA-r (XhoI) 5´- cct cga gag ctt caa cac tat cat -3´ 

r-dsbA-f (NcoI) 5´- tac cat ggg cac taa gaa aaa act t – 3´ 

resktričkní místa jsou podtržená 
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4.5. DNA elektroforéza v 1 % agarózovém gelu 

Agarózový gel se připravuje z polysacharidu agarózy. Nukleové kyseliny nesou díky 

své sacharido-fosfátové kostře negativní náboj, proto je možné fragmenty DNA v gelu 

rozdělit nejen podle jejich relativní molekulové hmotnosti, ale i velikosti náboje. Nabité 

molekuly DNA se v elektrickém poli pohybují od katody k anodě. Pro zviditelnění DNA 

se do gelu přidává ethidium bromid (EtBr), který se interkaluje mezi DNA a pod UV 

světlem fluoreskuje. 

Pro přípravu 1 % agarózového gelu jsme navážili 0,2 g agarózy, přidali jsme 20 ml 1 

x TAE pufru a nechali společně povařit do úplného rozpuštění agarózy (Kap. 8). Poté 

jsme roztok zchladili na 50-55 °C a přidali 1 µl EtBr pro zviditelnění DNA v gelu. Roztok 

1 % agarózy s EtBr jsme nalili do připravené vaničky, umístili jsme hřeben pro 

vyznačení jamek pro nanášení vzorků a nechali jsme gel tuhnout po dobu 15-30 minut. 

Po úplném ztuhnutí gelu jsme odstranili hřeben, gel jsme umístili do elektroforetické 

vany a převrstvili 0,5 x TAE pufrem. Vzorky DNA jsme před nanášením smísili se 

vzorkovým pufrem. Pro odečet velikosti jsme na gel nanesli žebříček. Nastavili jsme 

potřebné parametry elektroforézy: 100 V, 30 minut. Po skončení elektroforézy jsme gel 

hodnotili pod UV světlem transluminátoru. 

 

4.6. Elektroforéza na 1% agarózovém preparativním gelu, izolace DNA 

fragmentů  

Pro přečištění a izolaci fragmentů z reakčních směsí (PCR, restrikce) jsme provedli 

preparativní elektroforézu. Pro přípravu gelu jsme použili super-čistou agarózu. Další 

postup byl shodný s přípravou 1 % agarózového gelu.  Fragmenty jsme z gelu vyřezali 

skalpelem a extrahovali jsme je z gelu pomocí komerčního kitu – QIAquick Gel 

Extraction kit a byl dodržen postup daný výrobcem. Pro finální eluci DNA jsme použili 

30 µl deionizované vody. Poté jsme provedli kontrolu správnosti izolace na 1 % 

agarózovém gelu. Na gel jsme nanášeli pouze 3 µl eluátu se vzorkovým pufrem. 
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4.7. Restrikční štěpení 

Restrikční endonukleázy jsou enzymy převážně bakteriálního původu štěpící DNA 

v místě přesně určeném pořadím bazí  (v restrikčních místech obsahujících 4-8 

nukleotidů). Většinou se jedná o palindromatické sekvence a u bakterií slouží 

především jako ochrana před bakteriálními viry a nežádoucími plazmidy.  

Pro štěpení DNA byly použity tři typy restrikčních endonukleáz: XhoI, NcoI a 

EcoRV. 

 Endonukleáza XhoI (Xanthomonas holcicola) se izoluje z E. coli nesoucí gen pro 

tento enzym3.  

 

Obr. 7 Restrikční místo pro XhoI na řetězci DNA, palindromatická sekvence 

(obrázek převzat z http://www.neb.com/nebecomm/products/productr0146.asp) 

 Endonukleáza NcoI (Nocardia corallina) je restrikční endonukleáza získaná z E. 

coli nesoucí gen pro tento enzym3
. 

 

Obr. 8 Restrikční místo na řetězci DNA pro enzym NcoI, palindromatická sekvence 

(obrázek převzat z http://www.neb.com/nebecomm/products/productr0193.asp)  

V této diplomové práci bylo restrikční štěpení použito několikrát. Při přípravě 

plazmidu pET28b byly pro oštěpení plazmidu i vkládaného genu použity stejné 

restrikční endonukleázy XhoI a NcoI. Další využití restrikčního štěpení bylo kontrolní 

štěpení plazmidu vyizolované kolonie. K tomuto štěpení byla kromě XhoI, NcoI použita 

i restrikční endonukleáza EcoRV. 

 Endonukleáza EcoRV byla vyizolována z kmene E. coli nesoucí gen pro tento 

enzym v plazmidu J62 pLG743. 

 

http://www.neb.com/nebecomm/products/productr0146.asp
http://www.neb.com/nebecomm/products/productr0193.asp
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Obr. 9 Restrikční místo na řetězci DNA pro enzym EcoRV, palindromatická sekvence 

(obrázek převzat z http://www.neb.com/nebecomm/products/productR0195.asp) 

   Vzorek obsahující DNA jsme nechali štěpit restrikčními endonukleázami XhoI a 

NcoI při 37 °C, po dobu 2 hodin. 

 

Tab. 5 Složení restrikční směsi pro PCR produkt vyizolovaný z gelu a plazmid pET28b.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 6  Složení restrikční směsi pro kontrolní restrikci XhoI, NcoI. 

plazmid 3 µl 

BSA 10x 1 µl 

NEB purf č. 1 1 µl 

XhoI 0,5 µl 

NcoI 0,5 µl 

Voda 4 µl 

 

  

DNA 24 µl 

BSA 10x 4 µl 

NEB purf č. 1 4 µl 

XhoI 1,5 µl 

NcoI 1,5 µl 

Voda 5 µl 
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Tab. 7 Složení restrikční směsi kontrolní restrikce EcoRV. 

plazmid 3 µl 

BSA 10x 1 µl 

NEB purf č.3 1 µl 

EcoRV 1 µl 

Voda 4 µl 

 

Produkt restrikčního štěpení jsme nanesli na 1 % agarózový gel pro ověření 

správnosti štěpení. V případě restrikčního štěpení PCR produktu a plazmidu pET28b 

jsme provedli preparativní elektroforézu v 1 % agarózovém gelu a produkty 

restrikčního štěpení jsme extrahovali z gelu za použití QlAquick Gel Extraction kitu, dle 

návodu výrobce. 

 

4.8. Příprava expresního vektoru pET28b  

Plazmid pET28b má velikost 5368 bp a byl vyizolován pomocí soupravy Mini Prep z 

kultury E. coli XL-1 narostlé přes noc v LB médiu s kanamycinem. Plazmid byl oštěpen 

restrikčními endonukleázami XhoI a NcoI a přečištěn izolací fragmentu z 1 % 

preparativního agarózového gelu. 

 

 

Obr. 10 Klonování produktů restrikčního štěpení do plazmidu pET28b 
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(obrázek převzat a upraven z: Forsberk, Å. Summary of the Technical Exchange of 

Bacterial Pathogenesis, item 3 one guest researcher visiting FOI 2 months (Q4) 2005 

under Technical Arrangement No. 2) 

 

4.9. Izolace plazmidové DNA, stanovení čistoty a koncentrace DNA 

Izolovali jsme plazmidovou DNA z kultury bakterií narostlých přes noc na LB médiu 

s kanamycinem pomocí QIAprep Spin Miniprep kitu. Při izolaci jsme postupovali podle 

návodu výrobce. 

Čistota a koncentrace vyizolované plazmidové DNA byla stanovena 

spektrofotometricky. Způsob stanovení koncentrace je založen na tom, že aromatické 

struktury bází specificky absorbují UV záření určitých vlnových délek.  Pokud jsou ve 

vzorku pouze nukleové kyseliny, pak míra specifické absorpce odpovídá koncentraci 

nukleových kyselin ve vzorku. Čistotu vzorku lze posoudit z poměru absorbancí při 260 

nm a 280 nm. Hodnoty poměru by se měly pohybovat v rozmezí 1,8 a 2,0. Je-li vzorek 

kontaminován bílkovinami nebo RNA je poměr A 260:A 280 vyšší nebo nižší podle 

toho, zda vzorek obsahuje proteiny nebo RNA jako kontaminanty.  

 

4.10. Ligace pET28b + dsbAΔFKBP_N 

Restrikčním štěpením vznikají kohezivní konce a pomocí těchto konců je možné 

vzájemně spojit dva úseky enzymem ligázou. K ligaci jsme použili T4 DNA ligázu 

izolovaná z bakteriofága T4. Ligáza tvoří za přítomnosti ATP kovalentní fosfodiesterové 

vazby mezi 3´- hydroxylovým a 5´-fosfátovým koncem fragmentů. 

Plazmid i konstrukt byly oštěpeny stejnými restrikčními endonukleázami. Produkty 

restrikčního štěpení dsbAΔFKBP_N a pET28b jsme smíchali v poměru 2:1 

(DNA:plazmid). Poměr ligace jsme určili z agarózového gelu. Připravili jsme si restrikční 

směs v celkovém objemu 20 µl (Tab. 5). Ligace probíhala přes noc, při 16 °C. Druhý den 

jsme celou ligační směs (Tab. 8) transformovali do chemokompetentních buněk  E. coli 

XL-1. 

http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Baze.htm
http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Absorpce%20nukleovych%20kyselin.htm
http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Absorpce%20nukleovych%20kyselin.htm
http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Pomer%20absorbanci.htm
http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Pomer%20absorbanci.htm
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Tab. 8 Složení ligační směsi: 

Voda do 20 µl 

DNA 2x 

Plazmid 1x 

5x ligační pufr 4 µl 

T4 DNA ligáza 1 µl 

 

4.11. Příprava chemokompetentních buněk E. coli 

 

4.11.1. E. coli  XL-1 

Zaočkovali jsme 1-3 kolonie vyrostlé na plotně do 50 ml S.O.B média (Kap. 8) a 

kultivovali jsme je do OD 0,6. Buňky jsme inkubovali na ledu po dobu 10 minuta poté 

centrifugovali 10 minut při 4400 rpm, 4 °C. Vzniklou peletu jsme resuspendovali ve 20 

ml studeného TB pufru, a opět jsme suspenzi inkubovali 10 minut na ledu. Následovala 

centrifugace 10 minut při 4 400 rpm, 4 °C. Peletu jsme resuspendovali ve 4 ml 

studeného TB pufru a opatrně jsme přidávali DMSO do konečné koncentrace 7 % (0,28 

ml). Suspenzi jsme inkubovali 10 minut na ledu a alikvotovali po 100 µl do předem 

vychlazených mikrozkumavek. Buňky je nutné uchovávat při -70 °C. 

 

4.11.2. E. coli BL-21 

Chemokompetentní buňky se musí připravit vždy čerstvé. Kulturu jsme zaočkovali 

do 2 ml média a nechali kultivovat při 37 °C, 200 rpm, přes noc. Druhý den jsme 10 µl 

noční kultury zaočkovali do 2 ml LB média a nechali kultivovat do OD 0,6. Poté jsme 

kulturu centrifugovali 3000 rpm, po dobu 10 minut, při pokojové teplotě. Vzniklou 

peletu jsme opatrně resuspendovali v 1 ml 0,1 M CaCl2  a opět centrifugovali  3000 

rpm, po dobu 10 minut, při pokojové teplotě. Tento krok jsme zopakovali celkem 

dvakrát. Výslednou peletu jsme opatrně resuspendovali ve 100 µl 0,1 M CaCl2 a takto 

připravené buňky ihned použili pro transformaci.  
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4.12. Příprava bakteriálních LB ploten s kanamycinem 

 V diplomové práci jsme pracovali s těmito kmeny bakterií: 

 Escherichia coli XL-1  (Stratagene) 

Genotyp: recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac *F´ proAB 

lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr) 

 

 Escherichia coli BL-21 (Promega) 

Genotyp: F–, ompT, hsdSB (rB–, mB–), dcm, gal, λ(DE3), pLysS, Cmr 

Bakterie E. coli byly kultivovány v Luria-Bertani (LB) médiu (Kap. 8)   

LB médium bylo sterilizováno autoklávováním. K médiu jsme po zchladnutí na 50 °C 

přidali ATB kanamycin o koncentraci 50 μg/ml a agar a rozlili jsme ho do sterilních 

Petriho misek. Nalití agaru se provádí v boxu s laminárním prouděním (Safeflow box), 

aby se předešlo kontaminaci misek. Misky se ztuhlým LB médiem se uchovávají 

v lednici. 

 

4.13. Kultivace bakterií 

Veškeré úkony s bakteriemi jsme prováděli v boxu s laminárním prouděním 

v laboratoři s označením BSL-2 (Biosafety Level 2). Laboratoř je určena pro práci 

s potencionálně virulentními kmeny bakterií, a proto jsou zde dodržována pravidla 

správné laboratorní praxe, pro ochranu laboratorních pracovníků i prostředí. 

Bakterie byly zaočkovány ze zamražené bakteriální konzervy do 10 ml LB média 

obsahujícího kanamycin  (50 µg/ml) a nechali jsme je přes noc kultivovat při teplotě 

37 °C za stálého míchání (200 rpm). Druhý den jsme je přepasážovali do 200 ml LB 

média s kanamycinem a připravili jsme suspenzi o optické denzitě (600 nm) 0,10-0,15. 

Suspenze bakterií jsme dále kultivovali za stejných podmínek, dokud hodnota optické 

denzity nedosáhla rozmezí 0,50 - 0,60 (cca 1,5 hod), kdy se kultura bakterie E. coli 

nacházela v exponenciální fázi svého růstu. V tuto chvíli bylo ke kultuře přidáno IPTG  

do finální koncentrace 1 mM. Kulturu jsme kultivovali další 3-4 hodiny. 



48 
 

4.14. Transformace ligační směsi do chemokompetentních buněk E. 

coli XL-1 

Ligační směs o objemu 20 ul jsme přidali ke 100 µl chemokompetentních buňek E. 

coli XL-1, poté jsme buňky inkubovali na ledu po dobu 30 minut, po uplynutí doby jsme 

je přenesli na 2 minuty do termostatu vytemperovaného na 42 °C a pak opět na led po 

dobu 2 minut. K buňkám obsahujícím ligační směs jsme přidali LB médium předem 

vytemperované na 37 °C a nechali třepat při 37 °C po dobu 1 hodiny, 200 rpm. 

Transformační směs jsme vyseli na plotny s antibiotikem a plotny dali inkubovat do 

termostatu na 37°C do druhého dne. U narostlých kolonií jsme ověřili pozitivitu. 

 

4.15. Ověření pozitivity kolonií po transformaci  

Jedná se o ověření úspěšnosti transformace do chemokompetentních buněk E. coli 

BL-21 nebo XL-1. Ověřování se provádí metodou PCR s použitím příslušných primerů. 

Pro kontrolu správného vložení provedeme restrikci vyizolovaného plazmidu.  

Z narostlých bakterií po transformaci jsme odebrali několik kolonií a každou 

resuspendovali v 10 µl LB média. Tuto suspenzi jsme použili jednak jako templát pro 

PCR z kolonie a také jím zaočkovali LB médium s kanamycinem o koncentraci 50 µg/ml. 

Zaočkované médium jsme nechali přes noc kultivovat při 37 °C, 200 rpm. Plazmid 

vyizolovaný z noční kultury jsme podrobili kontrolnímu restrikčnímu štěpení. Restrikční 

endonukleázy XhoI a NcoI vyštěpí konstrukt z plazmidu a tudíž vzniknou dva produkty 

o velikosti 825 bp (dsbA∆FKBP) a 5200 bp (pET28b). Kontrolní restrikce endonukleázou 

EcoRV poskytne dva fragmenty o velikosti přibližně 3795 bp a 2260 bp. 
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Tab. 9 Složení reakční směsi po PCR z kolonie 

 

 

 

 

 

 

* již obsahuje polymerázu, dNTP a reakční pufr 

**odpíchnutá kolonie v LB médiu 

 

Tab. 10 Program pro reakci PCR z kolonie 

teplota *°C+ čas *s+   

94 120   

94 30 

29 cyklů 45 30 

68 60 

68 300   

 

 

4.16. Tvorba bakteriální konzervy 

Pro uchování kultury pro pozdější použití jsme odebrali 400 µl noční kultury a 

smíchali ji s 600 µl 50 % sterilního glycerolu. Kulturu jsme poté zamrazili na – 80 °C. Pro 

další použití jsme do LB média s ATB odškrábli sterilní špičkou část kultury s glycerolem 

a následně jsme ji zaočkovali.  

 

voda 11 µl 

Taq 5x Mastermix* 5 µl 

primer r-dsbA-f 0,5 µl 

primer r-dsbA-r 0,5 µl 

templát** 3 µl 

10 % tween 20 2,5 µl 

20 % glycerol 2,5 µl 
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4.17. Transformace plazmidu  pET28b + dsbAΔFKBP do expresního 

kmene E.coli BL-21 

Plazmid pET28b + dsbAΔFKBP_N, který jsme ověřili pomocí PCR a restrikčního 

štěpení jsme transformovali do buněk E. coli BL-21 (DE3). Jde o buňky vhodné pro 

transformaci a proteinovou expresi. K transformaci plazmidu do buněk jsme použili 

metodu teplotního šoku. Ke 100 µl čerstvě připravených chemokompetentních buněk 

jsme přidali 2 µl plazmidu pET28b + dsbAΔFKBP a nechali inkubovat 30 minut na stole 

při pokojové teplotě. Následně jsme provedli teplotní šok 42 °C po dobu 1 minuty a 30 

sekund a umístili na 2 minuty na led. K buňkám jsme přidali 500 µl LB média a nechali 

třepat 1 hodinu při 37 °C, 200 rpm. Poté jsme směs vyseli na plotny s antibiotikem a 

inkubovali při 37 °C přes noc. U vyrostlých kolonií jsme ověřili pozitivitu, v případě 

pozitivního klonu byla vytvořena bakteriální konzerva pro další použití. 

 

4.18. Promytí bakterií 

Narostlou kulturu bakterií jsme stočili na centrifuze CF Sorval při 8000 rpm, 4 °C po 

dobu 30 minut. Supernatant jsme odstranili a peletu promyli chladným PBS pufrem, 

následovala centrifugace při 8500 rpm, 4 °C, 20 minut a odstranění supernatantu. 

Zbylou peletu jsme resuspendovali ve 2 ml PBS s 350 mM NaCl. Přidali jsme 40 µl 

inhibitorů proteáz Complete EDTA Mini a 1 µl benzonázy. Benzonáza je rekombinatní 

endonukleáza, sloužící k odstranění DNA a RNA ze vzorku.  

 

4.19. Rozbití bakterií 

Pomocí přístroje French Press je možné rozbít bakteriální stěnu a získat tak z lyzát 

obsahující intracelulární obsah. Princip přístroje je založen na působení vysokého tlaku 

na buňku (až 40 000 psi). Vlivem vysokého tlaku, dochází k růstu intracelulárního tlaku 

uvnitř buňky. Po průchodu celou je suspenze buněk vystavena rychlému snížení 

okolního tlaku. Intracelulární tlak se ale snižuje pomaleji a rozdíl těchto tlaku způsobí 

prasknutí buněčné stěny a uvolnění intracelulárního obsahu do okolí. 
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Suspenze bakterií jsme rozbili na přístroji French Press třemi průchody vzorku 

celou za tlaku 16 000 psi. Lyzát jsme po posledním průchodu rozdělili do epp a stočili 

ho při 12 000 rpm při 4 °C po dobu 30 minut. Supernatant s proteiny jsme 

přepipetovali do nových epp po 1 ml a znovu stočili za stejných podmínek. Z 

konečného lyzátu jsme vyizolovali lipoproteinovou frakci. 

 

4.20. Izolace lipoproteinové frakce 

Pro získání rekombinantního proteinu rDsbAΔFKBP_N je potřeba z bakteriálního 

lyzátu E. coli získat frakci obohacenou o lipoproteiny.  

K lyzátu získanému na přístroji Frech Press jsme přidali detergent Triton X-114 do 

finální koncentrace 2%. Lyzát s Tritonem X-114 je třeba řádně promíchat kvůli jeho 

viskózní konzistenci. Lyzát jsme inkubovali 1 hodinu při 4 °C. Vzorky bylo nutné při 

inkubaci otáčet. Po skončení inkubace jsme vzorky stočili 12 000 rpm při 4 °C po dobu 

30 minut. Poté následovala 10 minutová inkubace supernatantu při teplotě 37 °C. Při 

této fázi izolace dochází k indukci separace fází detergentem. Vzorky jsme 

centrifugovali 14 000 rpm, 10 minut při pokojové teplotě a tím se vytvořili dvě vrstvy. 

Horní vodnou fázi jsme odstranili (cca 800 µl), fázi s lipoproteiny přepipetovali do nové 

mikrozkumavky. Ke vzorku jsme přidali chladný pufr PBS s 350 mM NaCl a inhibitory 

proteáz ve stejném objemu, jako odpipetovaná vodná fáze. Vzorky jsme řádně 

promíchali a tuto separaci fází jsme provedli celkem třikrát (inkubace při 37 °C, 

centrifugace, odstranění pufru, přidání chladného PBS s 350 mM NaCl a inhibitory 

proteáz). V posledním kroku, po odstranění vodné fáze, jsme detergentovou fázi 

resuspendovali v chladném 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 v objemu původního množství. 

Vzorky byly po tomto finálním kroku připraveny k purifikaci proteinu. 
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4.21. Purifikace rekombinantních proteinů  

 

4.21.1.  MagneHIS™ Promega 

Jedná se o paramagnetické částice potažené niklem určené k izolaci histidinem 

označených proteinů přímo z lyzátu. Jde o jednoduchý, spolehlivý a rychlý způsob 

purifikace a je možné ho provádět i v objemu menším než 1 ml4. 

K 50 µl partikulí jsme přidali 1 ml lipoproteinové frakce. Vzorky jsme promíchali a 

další 2 minuty zkumavkou se vzorkem otáčeli pro dostatečnou vazbu proteinu na 

kuličky. Vzorky jsme umístili do magnetického separátoru, protřepali a nechali stát 30 

sekund. Odstranili jsme supernatant a ke vzorku přidali 300 µl promývacího pufru (k 

odstranění nenavázaných proteinů). Vzorek jsme protřepali, umístili do separátoru, 

nechali opět 30 sec stát a v závěru odstranili supernatant. Promytí jsme zopakovali 

celkem třikrát. Po posledním promytí jsme přidali 150 µl elučního pufru, vzorky jsme 

promíchali a nechali inkubovat při pokojové teplotě 2-30 minut za stálého otáčení. 

Eluci jsme provedli celkem 3x. Příslušné eluáty jsme spojili a dialyzovali. 

 

4.21.2. Talon™ spin Columns 

Jde o jednoduchou metodu purifikace proteinů obsahující histidinovou kotvu. 

Komerčně dodávaná kolonka obsahuje resin s Co2+. Princip metody je na kobaltu 

založená stacionární afinitní chromatografie. Dochází k oboustranné interakci mezi 

jednotlivými řetězci aminokyselin a vázaných kovových iontů. Histidin vykazuje vysoce 

selektivní vazbu ke kobaltu za fyziologických hodnot pH. Kotva obsahující 6 jednotek 

histidinu je schopná vazby na přechodné kovy i za přítomnosti silných denaturačních 

činidel. Tyto kotvy mají vlastnosti vhodné pro vazbu na resin a tím tak zvyšují 

rozpustnost bílkovin a zvyšují i výtěžnost bílkoviny během procesu purifikace.  
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Obr. 11  Molekulární mechanismus histidinové kotvy vázající se na TALONTM resin 

(obrázek převzat a upraven z: http://wolfson.huji.ac.il/purification/PDF/ Tag_ Protein_ 

Purification/Ni-NTA/Clontech_Talon_products.pdf) 

 

Talon kolonky jsme centrifugovali 2000 rpm, 2 min, čímž byl odstraněn uchovávací 

pufr. Poté jsme aktivovali resin  1 ml ekvilibračního pufru a centrifugovali při 2000 rpm, 

2 min. Nanesli jsme 1 ml vzorku, nechali ho 30 sec pasivně vtékat a kolonku 5 minut 

jemně protřepávali a opět centrifugovali 2000 rpm, 2 min. Na kolonku jsme nanesli 1 

ml promývacího pufru, nechali ho 30 s pasivně vtékat, kolonku jsme jemně 

protřepávali a centrifugovali 2000 rpm, 2 min. Tento krok s promývacím pufrem jsem 

pro zvýšení čistoty finálního eluátu provedli celkem 3x. Na kolonku jsme  nanesli 0,5 ml 

elučního pufru, nechali ho 60 sec pasivně vtékat, kolonku krátce protřepali a 

centrifugovali 2000 rpm, po dobu 2 minut. Eluci jsme provedli celkem 3x a získané 

eluční frakce jsme spojili a dialyzovali. 

 

4.22. Dialýza 

Dialýza slouží k odstranění nežádoucích látek z eluátu, v našem případě imidazolu, 

který ve vzorku interferuje při měření koncentrace bílkoviny. Dialýzu jsme prováděli 

v dialyzačním pufru o objem 2 litrů, při 4 °C (Kap. 8). Pufr byl celkem 3x vyměněn pro 

dostatečné odstranění imidazolu a odsolení vzorku. 

http://wolfson.huji.ac.il/purification/PDF/%20Tag_%20Protein_%20Purification/Ni-NTA/
http://wolfson.huji.ac.il/purification/PDF/%20Tag_%20Protein_%20Purification/Ni-NTA/
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Eluáty jsme spojili do jedné dialyzační tuby o objemu 500 µl. Tuby jsme dialyzovali 

přes noc.  Po dialýze jsme vzorky vyndali z dialyzačních tub a zkoncentrovali je na 1/10 

původního objemu. Koncentrování jsme prováděli pomocí přístroje SpeedVac, ve 

kterém jsme vzorky odpařovali po dobu cca 2 hodin. Vzorky jsme kontrolovali po cca 

20 minutách, aby nedošlo k jejich vyschnutí. Tímto došlo k zakoncentrování vzorku na 

1/10 původního objemu a konečná koncentrace Tris-HCl pufru byla 50 mM. 

 

4.23. Stanovení bílkoviny Micro BCA Assay Kit 

Pro stanovení bílkoviny ve vzorcích jsme použili Micro BCA TM Protein Assay Kit. Kit 

obsahuje tři reagencie (A, B, C) a standard bovinního sérového albuminu (BSA) o 

koncentraci 2 mg/ml v 0,9% fyziologického roztoku s 0,05% azidem sodným.  

Stanovení bílkoviny pomocí Micro BCA Protein Assay kitu je založeno na redukci 

Cu2+ na Cu1+ způsobené proteiny v alkalickém prostředí. První krok reakce je chelatace 

mědi s proteinem za vzniku světle modrého komplexu. V druhém kroku se 

bicinchoninová kyselina (BCA) reaguje s Cu1+ kationty, kdy dochází k chelataci dvou 

molekul BCA s jedním Cu1+ iontem za vzniku fialově zbarveného produktu. Absorbance 

tohoto produktu se měří při 562 nm, která je přímo úměrná koncentraci bílkoviny ve 

vzorku5. 

Připravili jsme kalibrační řadu albuminu, osm zkumavek standardů o koncentracích 

40, 20, 10, 5, 2.5, 1, 0.5 µg/ml a blank 0 µg/ml. Připravili jsme pracovní roztok, který se 

skládal z 50 dílů roztoku A, 48 dílů roztoku B a 2 dílů roztoku C. Vzorky i standardy jsme 

připravovali v duplikátech. Poté jsme připravili vzorky v potřebném ředění (50x a 100x) 

do objemu 300 µl. Ke všem měřeným vzorkům i vzorkům kalibrační řady jsme přidali 

300 µl pracovního roztoku. Od tohoto okamžiku jsme začali měřit čas inkubace. Činidla 

v mikrozkumavkách jsme řádně promíchali a nechali je inkubovat při 60 °C po dobu 60 

minut. Po uplynutí inkubační doby jsme vzorky zchladili pod tekoucí vodou a umístili je 

na led (zpomalení probíhající reakce). Na spektrofotometru jsme změřili absorbanci 

jednotlivých vzorků při 562 nm. Z naměřených hodnot vzorků kalibračních řady a 

měřených vzorků rekombinantního proteinu jsme vypočetli koncentrace bílkoviny ve 
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vzorcích. Na základě změřené koncentrace bílkoviny jsme poté určili množství vzorku, 

který jsme nanesli na 1D SDS-PAGE. 

Tab. 11 Schéma pro pipetování kalibrační řady pro metodu Micro BCA 

zkumavka 
objem vody 

[ml] objem BSA [ml] 
koncentrace BSA 

*µg/l+ 

A 2,25 
0,25 ml zásobního 

roztoku BSA 200 

B 4,0 1,0 ml ze zkumavky A 40 

C 2,0 2 ml B 20 

D 2,0 2 ml C 10 

E 2,0 2 ml D 5,0 

F 2,0 2 ml E 2,5 

G 2,4 1,6 ml F 1,0 

H 2,0 2,0 ml G 0,5 

I 4,0 0 ml 0,0 

 

 

4.24. 1D mini sodium dodecyl sulfát polyakrylamidová gelová 

elektroforéza (SDS-PAGE) 

Separace proteinů na SDS-PAGE gelu je založena na jejich elektroforetické 

pohyblivosti. Zahřátím vzorku za denaturačních podmínek dochází k denaturaci 

proteinu. Na denaturovaný protein se naváží molekuly detergentu SDS, který udělí 

proteinu záporný náboj úměrný jeho velikosti. Záporně nabité proteiny se po připojení 

gelu do elektrického pole pohybují od záporného pólu ke kladnému (od katody 

k anodě). Migrující proteiny gelem se rozdělí podle své velikosti (kratší proteiny migrují 

dál od místa nanášení vzorků, protože projdou snadněji póry v gelu)6. 
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Obr. 12 Schématické znázornění SDS-PAGE  

(obrázek převzat a upraven z http://en.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE) 

 

Sestavili jsme komerční aparaturu pro nalití gelů Mini-PROTEAN® 3 Cell, Bio Rad. 

Připravili jsme 12% separační gel (Tab. 14), který jsme po přidání TEMEDu (iniciátor 

polymerizace gelu) nalili cca 2 cm po okraj složených skel aparatury, převrstvili 

sekundárním butanolem a nechali hodinu polymerovat. Po skončení polymerace jsme 

odstranili sekundární butanol, gel opláchli vodou a osušili. Připravili jsme 4% 

zaostřovací gel (Tab. 15). Gel jsme nalili po okraj skla, umístili hřebínek s odpovídajícím 

počtem jamek a nechali opět polymerovat. Polymerace probíhala 45 minut. Po 

skončení polymerace jsme odstranili hřeben, skla s gelem upevnili na obě strany 

elektrod a umístili do elektroforetické vany. Do prostoru mezi skla jsme nalili po okraj 

horní elektrodový pufr (Kap. 8).  Dolní elektrodový pufr jsme nalili do vnějšího prostoru 

skel, cca 3 cm pod okraj. 

Do jamky se vzorky nanáší dle předem stanového množství bílkoviny ve vzorku. 

Vzorky jsme smíchali se 3x vzorkovým pufrem s SDS a β- merkaptoetanolem v poměru 

2:1 a povařili společně 5 minut při 95 °C. Pro odečtení velikosti proteinů jsme nanesli 

marker Precision Plus Protein. Elektroforéza probíhala za těchto podmínek: konstantní 

napětí 200 V, max 120mA, čas trvání 50 min až 1hod. 

Po skončení elektroforézy jsme odstranili pufry, gel vyjmuli ze složných skel a 

odstranili jsme zaostřovací gel. Označili jsme si místo začátku nanášení vzorků 

(odříznutím okraje) a v případě detekce proteinů protilátkou jsme gel přenesli do 

http://en.wikipedia.org/wiki/SDS-PAGE
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nádoby s transfer pufrem. Gel jsme nechali v pufru oplachovat 10 minut. Pokud jsme 

chtěli na gelu pouze uviditelnit proteiny, gel jsme přenesli rovnou do barvící lázně (Kap. 

8). 

4.25. Detekce proteinů barvením 

Pro barvení jsme použili roztok Coomassie Brilliant Blue R-250. Jde o nespecifické, 

kvantitativní barvení, které umožňuje dokázat přítomnost proteinů. Barvení se provádí 

v prostředí kyseliny octové, která proteiny zafixuje, aby během barvení nemohl 

difundovat.  Po odmytí barvičky zůstane gel obarven jen v místech, kde došlo v gelu 

k fixaci na protein. Podle polohy barvivem zviditelněných proteinů na 

polyakrylamidovém gelu se dá určit molekulová hmostnost bílkovin v dané oblasti. 

 

4.26. Western Blotting 

Western blotting je specifická analytická metoda určená po separaci proteinů po 

elektroforéze v polyakrylamidovém gelu. Provádí se před detekcí specifickou 

protilátkou. Blotting znamená elektrotransfer proteinů z gelu na membránu, na jejímž 

povrchu se později provádí jejich detekce. Princip metody je ve vytvoření „sandwiche“. 

 

Obr. 13 Schéma blotovacího „sandwiche“ 

(obrázek převzat a upraven z: http://www.cardio-research.com/protocols/western-

blot) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pigment
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Polyvinyldifluoridovou (PVDF) membránu jsme nejprve aktivovali smočením 

v MetOH po dobu 30 sec, poté jí 3x promyli v transfer pufru (Kap. 8).  Zároveň jsme 

namočili do transfer pufru originální filtrační papír a 5 kusů nastříhaných filtračních 

papírů Whatman. Vrstvy jsme naskládali na anodu v tomto pořadí: originální filtrační 

papír – membrána – gel – nastříhaný filtrační papír. Odstranili jsme vzduchové bubliny 

a přiklopili katodou. Blot probíhal za těchto podmínek: konstantní proud 0,17 A, max. 

25 V, doba trvání 20 minut (na jeden gel). Díky elektrického proudu se proteiny 

přenesly vzlínáním z gelu na membránu, která je na sebe navázala.  

Po ukončení Western blottingu jsme gel i membránu promyli ve vodě. Gel jsme 

umístili do vany s barvícím roztokem Coomassie Brilliant Blue R-250. Gel jsme nechali 

barvit (za stálého míchání) 30 minut, opláchli vodou a umístili do vany s odbarvovacím 

roztokem. Oplach odbarvovacím roztokem jsme provedli několikrát pro účinnější 

odbarvení. 

 

4.27.  Imunodetekce 

Detekce přenesených proteinů z gelu na membránu je založena na reakci antigen-

protilátka. Přenesené proteiny se inkubují se sérií dvou protilátek primární a 

sekundární. Primární protilátka je specifická pro daný protein. Sekundární protilátka 

bývá polyklonální, váže se na protilátku primární, čímž dochází k amplifikaci signálu. 

Sekundární protilátka je značená křenovou peroxidázou pro zviditelnění místa vazby 

proteinu na membránu. 

Membránu s přenesenými proteiny jsme nechali třepat 10 minut ve 100 ml TBS při 

pokojové teplotě. Po 10 minutách jsme membránu vyjmuli, osušili a zalili sto mililitry 

roztoku TBS-T 0,1 % smíchaným s 5 % mlékem (Kap. 8). Membránu jsme v roztoku 

nechali třepat po dobu 60 minut. Tento krok slouží k blokaci pozadí v místech, kde 

nedošlo k navázání proteinů na membránu. Primární polyklonální králičí protilátku 

proti FTT1103 s označením R074 jsme naředili roztokem TBS-T 0,1 % s 5 %  mlékem 

v poměru 1:1000. Z parafilmu jsme vytvořili „psaníčko“ do kterého jsme kápli 1,6 ml  

TBS-T 0,1 %  s 5 % mlékem a protilátkou. Membránu ponořenou v roztoku, uzavřenou, 
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jsme dali přes noc do lednice. V tomto kroku se protilátka naváže na proteiny v 

membráně.  

Druhý den jsme membránu vyndali ze „psaníčka“, umístili ji do 50ml falkony, 

proteiny směrem dovnitř. Membránu jsme promyli 6x5 minut v 10 ml TBS-T 0,1%. Poté 

jsme membránu nechali hodinu inkubovat se sekundární prasečí protilátkou proti 

králičím imunoglobulinům v TBS-T 0,1% s 5% mlékem (1:1000). Finálním krokem bylo 

promývání membrány 6x9 minut v TBS-T 0,1%  a 1x 5 minut v TBS. Následovala 

chemiluminiscenční detekce.  

 Roztok pro elektrochemiluminiscenční detekci (ECL) jsme připravili smícháním 1,6 

ml roztoku A s 16 µl roztoku B (v poměru 100:1). Roztok jsme umístili na 30 minut na 

temné místo. Po skončení promývání membrány a zároveň uplynutí 30 minut od 

namíchání ECL jsme kápnuli na parafilm 1,6 ml ECL a membránu jsme do roztoku 

položili stranou s proteiny tak, aby byl pokryt celý její povrch. Inkubace trvala přesně 

jednu minutu. Poté jsme membránu osušili a umístili do RTG kazety pro vyvolávání 

filmů. V tmavé komoře jsme do RTG kazety vložili film na 1 minutu, v případě slabšího 

signálu i déle. Film se vyvolává na přístroji AGFA. 

 

4.28.  Stanovení oxidoreduktázové aktivity 

Protein DsbA katalyzuje redukci disulfidických můstků inzulinu v přítomnosti 

dithiothreitolu (DTT). DTT  je silné redukční činidlo, užívané běžně pro redukci 

disulfidických vazeb proteinů. Zabraňuje také tvorbě inter- a intramolekulárních vazeb 

mezi cysteinovými zbytky proteinů7. Redukce disulfidických můstků se projeví 

vysrážením inzulinu a vzniku precipitátu. Vznik precipitátu se sleduje 

spektrofotometricky při 650 nm. Stejně jako DsbA působí i thioredoxin (redukující 

protein obsahující disulfid)6. Díky stejným redukčním vlastnostem lze thioredoxin 

použít jako pozitivní kontrolu reakce.  Zároveň při stanovování oxidoreduktázové 

aktivity je nutné změřit i neenzymatickou redukci inzulinu za přítomnosti DTT, tedy bez 

účasti proteinu DsbA či thioredoxinu. Naměřené hodnoty se pak odečítají od výsledků 

jako pozadí. 
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Obr. 14 Schéma redukce thioredoxinu obsahujícího aktivní cysteinové zbytky 

(obrázek převzat z Holmgren, A.: Thioredoxin Catalyzes the Reduction of Insulin 

Disulfides by Dithiothreitol and Dihydrolipoamide. J. Biol. Chem.,Vol. 254, No.19, 1979, 

9627) 

Reakce byla prováděna v draselno-fosfátovém pufru (KP pufr), reakční směs byla 

připravena vždy čerstvá a udržována na ledu (Kap. 8). 

Nejprve jsme připravili 0,1 M draselno-fosfátový purfr o pH 7,0. Poté jsme 

připravili 0,1 M DTT v 0,1 M KP pufru a zásobní roztok inzulinu (150 µM). Lidský inzulin 

(Sigma) o zásobní koncentraci 10 mg/ml jsme smíchali s 0,1 M KP pufrem a 0,5 M 

EDTA. Finální koncentrace roztoku inzulinu byla 2 mM. Připravili jsme zásobní roztok 

thioredoxinu o koncentraci 0,3 mM.  

Celkový objem reakce byl 300 µl. Měřili jsme negativní kontrolu, pozitivní kontrolu 

a reakci s rekombinantním proteinem rDsbAΔFKBP_N, který byl také 0,3 mM. Nejprve 

jsme všechny vzorky změřili jako blank, poté jsme přidali 0,1 M DTT do finální 

koncentrace 0,33mM. Přidáním DTT ke vzorkům jsme zahájili reakci. Celková doba 

měření byla 100 minut, odečet hodnot absorbance vždy po 1 minutě. 
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Tab. 12 Rozpis pro pipetování reakce na stanovení oxidoreduktázové activity 

(koncentrace bílkoviny ve vzorku 1,265mg/ml) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0,1M KP+ inzulin+EDTA rDsbA ΔFKBP_N thioredoxin voda 

pozitivní kontrola 250 µl 0 5 µl 45 µl 

negativní kontrola 250 µl 0 0 50 µl 

rDsbA ΔFKBP_N 250 µl 35,63 µl 0 14,37 µl 
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Klonování rekombinantního genu dsbAΔFKBP_N 

Pro  přípravu konstruktu genu dsbA s delecí FKBP_N  domény byla použita 

chromozomální DNA z kmene FSC 200 F. tularensis subsp. holartica.  Postup byl 

proveden podle kapitoly 4.3. Konstrukt pCR4 TOPO+ dsbAΔFKBP_N byl již na pracovišti 

k dispozici a byl použit jako templátová molekula v PCR reakci. 

 

5.2.  Amplifikace sekvence dsbAΔFKBP_N 

K amplifikaci konstruktu dsbAΔFKBP_N byly použity primery (Tab. 4), kterými byly 

vloženy na začátek a na konec genu restrikční místa pro endonukleázy XhoI a NcoI. 

Produkt vzniklý PCR reakcí, ve které jako templát posloužil plazmid pCR4 TOPO 

s vloženou sekvencí dsbAΔFKBP_N, byl nanesen na 1% preparativní elektroforézu (Obr. 

15). Proužek odpovídající velikosti konstruktu dsbAΔFKBP_N (825 bp) jsme vyřízli z gelu 

a vyizolovali za použití komerčního kitu QIAquick Gel Extraction Kit.  Při izolaci jsme 

postupovali dle návodu výrobce. 

Vyizolovaný konstrukt jsme opracovali za použití restrikčních endonukleáz XhoI a 

NcoI. Pro přečištění jsme provedli další preparativní elektroforézu, ze které jsme opět 

vyizolovali proužek o velikosti cca 825 bp.  
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Obr. 15 Analýza produktu PCR reakce pomocí 1% agarózové elektroforézy, dráha 1 a 4: 

marker , dráha 2: PCR produkt, templát: pCR4TOPO+ dsbAΔFKBP_N, primery: r-DsbAr a 

r-DsbAr; dráha 3: reakce PCR bez templátové DNA (negativní reakce) 

* fragment odpovídající dsbAΔFKBP_N 

 

5.3.  Příprava vektoru pET28b  

Z noční kultury E. coli obsahující expresní vektor pET28b jsme vyizolovali 

plazmidovou DNA za použití komerčního kitu QIAprep Spin Miniprep Kit. Postupovali 

jsme dle návodu výrobce. U vyizolovaného plazmidu jsme stanovili čistotu a 

koncentraci plazmidové DNA a pro ověření jsme nanesli 3 µl vyizolovaného plazmidu 

na 1 % agarózový gel. Plazmid jsme dále štěpili stejnými restrikčními endonukleázami 

(Xhol, NcoI), které jsme použili pro oštěpení konstruktu dsbAΔFKBP_N. Tím jsme získali 

kohezních konce. Po restrikci jsme provedli preparativní elektroforézu na 1 % 

agarózovém gelu, proužek odpovídající velikosti plazmidu (5 368 bp) jsme vyřízli a 

vyizolovali pomocí komerčního kitu QIAquick Gel Extraction Kit. Postupovali jsme dle 

návodu výrobce. Pro ověření správnosti izolace jsme 4 µl vyizolovaného plazmidu 

nanesli na 1 % agarózový gel. Spolu s plazmidem jsme na gel nanesli také oštěpený 

konstrukt dsbAΔFKBP_N pro stanovení poměrů ligační směsi (Obr. 17). 

 

825 bp* 1 000 bp 

   500 bp 
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Obr. 16 Mapa expresního plazmidu pET28b obsahujícího restrikční místa pro štěpení 

XhoI, NcoI, EcoRV. 

(převzato z: http://www.merck-chemicals.com.cz/life-science-research/vector-table-

novagen-pet-vector-table) 

Produkty restrikčního štěpení dsbAΔFKBP_N a pET28 jsme smíchali v poměru 2:1. 

Pro ligaci fragmentů s kohezními konci jsme použili T4 DNA polymerázu.  

http://www.merck-chemicals.com.cz/life-science-research/vector
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Obr. 17 Elektroforéza  plazmidu pET28b a konstruktu dsbAΔFKBP_N pro určení poměru 

ligace. Dráha 1 a 4: velikostní žebříčrk 1 kbp NEB. Dráha 2: vektor pET28b restrikčně 

oštěpený endonukleázami NcoI a XhoI po izolaci z agarózového gelu, objem: 4µl; dráha 

2: konstrukt dsbAΔFKBP_N restrikčně oštěpený endonukleázami NcoI a XhoI po izolaci 

z agarózového gelu, objem: 4µl 

*fragment odpovídající vektoru pET28b 

** fragment odpovídající konstruktu dsbAΔFKBP_N 

 

Ligační směs  jsme transformovali do chemokompetentních buněk E. coli XL-1. 

Tyto buňky jsme vyseli na selektivní LB plotny s kanamycinem. Pro ověření, zda došlo 

k začlenění konstruktu dsbAΔFKBP_N do vektoru pET28b jsme provedli metodu PCR na 

koloniích. 

Z narostlých kolonií po transformaci jsme náhodě vybrali dvě kolonie, zaočkovali je 

do LB média s kanamycinem a nechali je přes noc kultivovat při 37 °C. Z kultur 

narostlých přes noc jsme vyizolovali plazmidovou DNA pomocí komerčního kitu 

QIAprep Spin Miniprep Kit (QIAGEN). Při izolaci jsme postupovali dle návodu 

přiloženého výrobcem. 

6 000 bp 

1 000 bp 

 
500 bp 

5 368 bp* 

bp** 

825 bp** 



66 
 

1 2 3 4   5 

Plazmidovou DNA jsme podrobili restrikčnímu štěpení.  Použili jsme tři restrikční 

endonukleázy. Jedno štěpení jsme provedli restriktázami XhoI, NcoI, kterými jsme 

vkládali do plazmidu konstrukt dsbAΔFKBP_N. Získali jsme dva fragmenty o velikostech 

5 368 bp a 825 bp. Pro druhé štěpení jsme použili restrikční endonukleázu EcoRV pro 

kontrolu, zda je konstrukt vložen do vektoru jen jednou. Restrikce endonukleázou 

EcoRV  poskytne fragmenty o velikosti 3795 bp a 2260 pb (Obr. 18) 

                             

Obr. 18 Analýza kontrolního restrikčního štěpení plazmidové DNA pomocí 1% 

agarózové elektroforézy: dráha 1: plazmidová DNA kolonie č. 1 štěpená 

endonukleázami NcoI a XhoI, objem reakce 20 µl; dráha 2: plazmidová DNA kolonie č. 1 

štěpená endonukleázou EcoRV, objem reakce 20 µl; dráha  3: plazmidová DNA kolonie 

č. 2 štěpená endonukleázami NcoI a XhoI, objem reakce 20 µl; dráha 4: standard 

molekulových hmotností (NEB 1 kbp); dráha č. 5: plazmidová DNA kolonie č. 2 štěpená 

endonukleázou EcoRV, objem reakce 20 µl; 

*fragment odpovídající plazmidu pET28b 

** fragment odpovídající dsbAΔFKBP_N 

 

Po ověření správné inserce konstruktu do plazmidu jsme izolovali plazmid 

pET28b + dsbAΔFKBP_N v dostatečné koncentraci a čistotě a tento plazmid byl 

podroben sekvenaci, která by měla potvrdit správnost amplifikace pomocí PCR reakce. 

Jako primery pro sekvenační reakce byly použity primery ohraničující celý konstrukt 

5 368 bp 

825 bp 

5 368 bp* 

825 bp** 1 000 bp 

500 bp 
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dsbA∆FKBP_N.  Sekvenace byla provedena firmou GeneriBiotech Hradec Králové. Po 

ověření správnosti sekvence konstruktu jsme plazmid  transformovali  do  buněk 

expresního kmenu E. coli BL-21. 

Úspěšnost transformace jsme ověřili izolací plazmidové DNA z vyrostlých kolonií. 

Správnost transformace jsme ověřili na koloniích restrikčním štěpením XhoI, NcoI a 

EcoRV (Obr. 19). Z bakterií obsahujících vektor pET28b + dsbAΔFKBP_N jsme připravili 

bakteriální konzervu, kterou jsme zamrazili na -80 °C. K přípravě konzervy jsme použili  

600 µl 50 %  glycerolu, který jsme přidali k 400 µl noční bakteriální kultury narostlé na 

LB médiu při 37 °C.  

  

Obr. 19 Kontrola správné transformace plazmidu pET28b + dsbAΔFKBP_N do buněk E. 

coli BL- 21 restrikčním štěpením XhoI, NcoI a EcoRV. Dráha  1 a  6: velikostní žebříček, 

dráha 2: první kolonie štěpená restrikčními endonukleázami XhoI, NcoI, dráha  3: první 

kolonie štěpená restrikční endonukleázou EcoRV. Dráha 4: druhá kolonie štěpená 

restrikčními endonukleázami XhoI, NcoI, dráha 5: druhá kolonie štěpená restrikční 

endonukleázou EcoRV. 

*fragment odpovídající plazmidu pET28b 

** fragment odpovídající dsbAΔFKBP_N 

 

 

 

5 368 bp* 

825 bp** 



68 
 

5.4. Purifikace rekombinantního proteinu rDsbAΔFKBP_N 

Přítomnost rekombinantního proteinu rDsbAΔFKBP_N jsme ověřovali 

v lipoproteinové frakci buněk expresního kmene E. coli BL-21 obsahujících plazmidový 

vektor pET28b + DsbAΔFKBP_N. Pomocí přístroje French Press jsme získali buněčný 

lyzát. Z lyzátu jsme vyizolovali lipoproteinovou frakci za použití detergentu Triton X-

114. Ze získané lipoproteinové fáze jsme izolovali proteiny obsahující histidinovou 

kotvu. Pro purifikaci rekombinantních proteinů jsme používali dvě metody-

MagneHis™Promega a TALON™spin Columns. První zmiňovaná metoda využívá vazby 

proteinů s histidinovou kotvou na niklem potažené magnetické partikule.  U druhé 

metody jsme použili Talon kolonky obsahující resin s Co2+, který vykazoval selektivní 

vazbu k proteinům obsahujících histidin. 

Eluáty získané po purifikaci jsme dialyzovali kvůli odstranění imidazolu, který 

interferoval při stanovování koncentrace bílkovin. Stanovení koncentrace bílkovin nám 

sloužilo k tomu, abychom pro další práci znali množství proteinů ve vzorku. 

 

 

Obr. 20  SDS-PAGE lipoproteinové frakce, obarveno roztokem Coomassie Brilliant Blue 

R-250: velikostní žebříček (250-10 kDa), dráha č. 1 bakteriální kultura před indukcí 

IPTG, dráha č. 2  kultura po dvouhodinové indukci s IPTG, dráha č. 3 kultura po 

čtyřhodinové indukci. Proužek v oblasti 37 kDa odpovídá rekombinantnímu proteinu. 

50 
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Obr 21. Velikostní žebříček (kDa). SDS-PAGE tří elucí získaných přes Talon™ spin 

Columns, obarveno roztokem Coomassie Brilliant Blue R-250, nanáška 5 µg od každé 

eluce.  

Proteiny jsme elektroforeticky rozdělili pomocí SDS-PAGE. Na gel jsme nanesli 

jednotlivé eluce obsahující rekombinantní protein a žebříček. Množství nanášeného 

proteinu záviselo na koncentraci bílkovin ve vzorku. V dalším kroku jsme přenesli 

rozdělené proteiny na z gelu na PVDF membránu pomocí Western blottingu. 

  

rDsbAΔFKBP_N 
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Obr. 22 Velikostní žebříček (kDa) a separace  elučních  frakcí pomocí SDS-PAGE pro 

stanovení čistoty. Dráha 1: velikostní žebříček, dráha 2: nanáška tří spojených elucí po 

dialýze získané metodou MagneHis™ Promega. Nanáška eluce byla 3 µg. Proužek 

viditelný na gelu odpovídá velikostně rDsbAΔFKBP_N. 

 

K ověření přítomnosti rekombinantního proteinu DsbAΔFKBP_N v lipoproteinové 

frakci jsme použili metodu protilátkové detekce s dvojicí protilátek. Jako primární 

protilátku jsme použili polyklonální  králičí protilátku namířenou proti proteinu DsbA. 

Sekundární protilátka byla polyklonální prasečí protilátka proti králičím 

imunoglobulinům.  

K vizualizaci výsledku vazby protilátek na rekombinantní protein jsme použili 

metodu chemiluminiscence. Signál reakce ECL s navázanou značenou protilátkou jsme 

zachytili na RTG filmu. 

rDsbAΔFKBP_N 

(cca 37 kDa) 
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Obr. 23  Proteiny přenesené na PDVF membránu po reakci s dvojicí protilátek. Proběhlá 

reakce antigenu s protilátkou  zachycená na RTG filmu. Dráha č. 1 a 2: na gel byl 

nanesen protein DsbA bez deletovavé N-koncové domény, nanáška 5 µg. Dráha č. 3 a 4: 

na gel byl nanesen rekombinantní protein  rDsbAΔFKBP_N, nanáška 5 µg. 

 

5.5. Stanovení oxidoreduktázové aktivity rekombinantního proteinu  

rDsbAΔFKBP_N 

K potvrzení domněnky, že FKBP_N doména má chaperonovou aktivitu a 

pravděpodobně je zodpovědná za celkovou konformaci proteinu DsbA,  jsme měřili 

schopnost rekombinantního proteinu s delecí této domény redukovat disulfidické 

můstky lidského inzulinu za přítomnosti DTT. Redukce disulfidických vazeb se projevuje 

vysrážením inzulinu za vzniku precipitátu. Vznik precipitátu jsme měřili 

spektrofotometricky jako hodnoty absorbance při 650 nm. 

rDsbAΔFKBP_N 

(cca 37 kDa) 

                 DsbA   

(okolo 50 kDa)                                     
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Graf 1: Závislost tvorby precipitátu lidského inzulinu na čase. Pro graf byla použita 

data pouze z jednoho stanovení aktivity. Negativní kontrola obsahovala inzulin s EDTA 

ve fosfátovém pufru a vodu, pozitivní kontrola obsahovala navíc thioredoxin.  kontrola , 

thioredoxin a vodu. Absorbance byla měřena při 650 nm. 
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6. DISKUZE 

Bakterie Francisella tularensis je vysoce virulentní intracelulární patogen snadno 

šiřitelný aerosolem a schopný dlouhodobého přežití v životním prostředí. Díky těmto 

vlastnostem by mohla být F. tularensis snadno zneužita jako biologická zbraň. 

Onemocnění tularémie, které bakterie způsobuje, se projevuje v několika formách. 

V závislosti na infekční dávce a místě vstupu infekce může být v některých případech 

onemocněn i smrtelné. Z důvodu závažnosti infekce, dlouhé doby rekonvalescence, 

obtížné diagnostiky onemocnění a omezené antibiotické léčbě je v posledních letech 

velká snaha výzkumníků o vývoj vakcíny. Tato vakcína by mohla primárně ochránit 

vojenské a zdravotnické pracovníky, kteří jsou vystaveni potencionální nákaze. Pro 

vývoj bezpečné vakcíny je potřeba důkladně znát faktory způsobující virulenci u této 

bakterie. Doposud byla potvrzena přítomnost několika virulenčních faktorů, jedním z 

nich je i nově objevený hypotetický lipoprotein FTT1103 (nomenklatura F. tularensis 

subsp. tularensis, u  F. tularensis subsp. holartica je anotován jako FTH_1071). Tento 

protein je homologní k proteinu DsbA, který je členem disulfidoxidoreduktázové rodiny 

Dsb E. coli. Rodina disulfidoxidoreduktáz je zodpovědná za tvorbu disulfidických vazeb 

u nově vzniklých proteinů. Disulfidické vazby se podílejí jak na správné konformaci 

nově vzniklých proteinů, tak na jejich stabilitě a aktvititě. Z předchozích studií víme, že 

inaktivace DsbA vede ke snížení virulence mikroorganizmů. Přesný způsob, jako se 

protein DsbA podílí na vzniku virulence u F. tularensis, není přesně znám (Sjöstedt, 

2007, Oyston, 2008, Qin, 2009, Strašková, 2009, Foley, 2010). 

Biotransformatická analýza provedená Chovancovou a Damborským ukázala, že 

protein DsbA u bakterie Francisella tularensis obsahuje N-koncovou FKBP_N doménu 

s dimerizační a/nebo chaperonovou aktivitou (Chovancová, Damborský, 2009). V této 

diplomové práci jsme pro testování používali kmen F. tularensis subsp. holartica FSC 

200. Cílem diplomové práce bylo za pomocí molekulárně biologických metod připravit 

kmen pro expresi rekombinantního proteinu a ten následně izolovat. Dále bylo cílem u 

purifikovaného proteinu stanovit disulfid oxidoreduktázovou aktivity a určit, zda 

doména FKBP_N ovlivňuje celkovou aktivitu proteinu DsbA. Prvním krokem této práce 

byla tvorba konstruktu dsbA s deletovanou FKBP_N doménou a jeho vložení do 

sekvenačního vektoru pCR TOPO. Dalším krokem byla amplifikace konstruktu primery, 
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které vkládají na začátek a na konec restrikční místa pro pozdějsí vložení 

konstruktu  do plazmidu pET28. Následovala ligace konstruktu s plazmidem pET28b a 

transformace rekombinantního plazmidu do chemokompetentních buněk E. coli XL-1. 

Vyrostlé kolonie byly ověřeny metodou PCR z kolonie a restrikcí vyizolovaného 

plazmidu. Pozitivní klon byl transformován do buněk E. coli BL-21. Opět byla 

provedena ověření pozitivity kolonie a byla vytvořena bakteriální konzerva. Tato 

kultura byla nakultivována v LB médiu, kultura buněk E. coli BL-21 byla rozbita pomocí 

přístroje French Press a ze získaného lyzátu jsme izolovali lipoproteinovou frakci. Z 

lipoproteinové frakce jsme purifikovali rekombinantní protein za použití dvou typů 

metod - MagneHis™ Promega a TALON™spin Columns. U těchto metod jsme 

porovnávali výtěžnost purifikovaného proteinu a jeho čistotu. K porovnání množství 

získaných proteinů po purifikaci nám sloužila metoda stanovení koncentrace bílkoviny 

ve vzorku. Obsah bílkovin jsme stanovovali u jednotlivých elucí získaných při purifikaci 

proteinu za použití obou metod.  Eluce získané metodu MagneHis™Promega využívající 

k purifikaci proteinů magnetické kuličky potažené niklem obsahovaly vyšší koncentraci 

proteinů než eluce získané metodou TALON™spin Columns. Čistotu eluátů jsem 

určovali na základě provedené SDS-PAGE, kde jsme vzorky separovali na jednotlivé 

proteiny. Prokázali jsme také větší čistotu elucí získaných metodou 

MagneHis™Promega. Eluce byly méně kontaminované proteiny, které neobsahovali 

histidinovou kotvu (Obr. 21). Díky těmto poznatkům jsme v dalších pokusech používali 

k purifikaci pouze metodu MagneHis™Promega. 

 Purifikované proteiny jsme podrobili separaci pomocí SDS-PAGE a rozseparované 

proteiny jsme metodou Western blottingu přenesli z gelu na PVDF membránu. 

Proteiny zafixované v PVDF membráně jsme detekovali pomocí série dvou protilátek. 

Ve finálním kroku jsme změřili oxidoreduktázovou aktivitu rekombinantního proteinu 

DsbAΔFKBP_N. Zda je protein DsbA aktivní i s deletovanou N-koncovou FKBP_N 

doménou jsme prokazovali schopností DsbA redukovat disulfidické vazby u inzulinu 

v přítomnosti DTT. Již dříve bylo prokázáno, že protein DsbA má oxidoreduktázovou 

aktivitu (Strašková, 2009). Na základě analýzy Chovancové a Damborského jsme 

předpokládali, že delecí této domény může být omezena aktivita celého proteinu 

DsbA.  
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Sledovaná tvorba precipitátu v přítomnosti rekombinantního proteinu 

DsbAΔFKBP_N se pohybovala ve stejném rozmezí jako hodnoty naměřené pro 

negativní kontrolu. Při měření oxidoreduktázové aktivity jsme nepozorovali nárůst 

množství vznikajícího precipitátu lidského inzulinu v čase.  Zatímco tvorba precipitátu u 

vzorku obsahujícího thioredoxin jako pozitivní kontrolu značně rostla s přibývajícím 

časem (Graf 1).  

Ze získaných hodnot oxidoreduktázové aktivity proteinu DsbA s deletovanou 

FKBP_N doménou bylo zřejmé, že protein DsbAΔFKBP_N nevykazuje schopnost 

redukce disulfidických vazeb. V porovnání s prací Straškové a kol., ve které měřili 

oxidoreduktázovou aktivitu proteinu DsbA a u vzorku docházelo ke značnému nárustu 

absorbance při 650 nm, lze tedy usuzovat, že delecí této domény je oxidoreduktázová 

aktivita proteinu DsbA skutečně ovlivněna (Strašková, 2009). Jakým způsobem delece 

domény ovlivňuje funkci proteinu DsbA bohužel nebylo možné určit. Lze předpokládat, 

že delecí FKBP_N domény s potencionální oligomerizační funkcí, by mohlo dojít k 

tvorbě nesprávné kvartérní struktury proteinu DsbA a tím k omezení celkové aktivity 

tohoto proteinu.  Případně by mohlo dojít k nesprávnémusložení DsbA a tím ke ztrátě 

jeho aktivity inaktivací chaperonové funkce této domény. Tyto poznatky potvrzují 

analýzu Chovancové a Damborského, ve které předpokládali, že doména FKBP_N 

přispívá k aktivitě proteinu Dsba (Chovancová, Damborský, 2009). K potvrzení přesné 

funkce domény FKBP_N a její vliv na celkovou aktivitu proteinu DsbA jsou nutné 

provést další studie. 
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7. ZÁVĚR 

 Za pomocí molekulárně biologických metod jsme připravili 

rekombinantní protein rDsbAΔFKBP_N u bakterie Francisella tularensis 

 Protein jsme jsme izolovali z buněk E. coli BL-21 a posléze purifikovali. 

 U purifikované proteinu jsme zmeřili jeho oxidoreduktázovou aktivitu 
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8. PUFRY, ROZTOKY A GELY 

Složení LB média: 

 10 g Tryptonu 

 5 g kvasnicového extraktu  

 10 g NaCl 

 doplněno destilovanou vodou do 1l 

Složení S.O.B média: 

 20 g Tryptonu 

 5 g kvasnicového extractu  

 0,5 g NaCl  

  950 ml deionizované vody 

  10 ml 250 mM KCl  

  5 ml 2M MgCl2  

autoklávovat 

před použitím přidat 20 ml 1M sterilní glukózy 

 

Složení TB pufru 

 10 mM HEPES 

  15 mM CaCl2 

 250 mM KCl 

rozpustit v deionizované vodě 

 55 mM MnCl2 

 
Složení 50x TAE pufru:  

 242 g Tris (rozpustit v 500 ml vody) 

 100 ml 0,5 M Na2EDTA pH 8,0 

 57 ml kyseliny octové 

doplnit vodou do 1 l 
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Složení 10x vzorkového pufru:  

 250 mg bromfenolové modři 

 33 ml 150 mM Tris pH 7,6 

 60 ml glycerolu 

 7 ml vody 

Složení pufrů používaných pro purifikaci proteinů za použití MagneHis™ Promega i 

Talon™ spin Columns: 

  Ekvilibrační pufr:  

 50 mM Tris pufr s HCl 

 300 mM NaCl 

 deionizovaná voda 

pH 8 

Promývací pufr: 

 50mM Tri pufr s HCl 

 300 mM NaCl 

 10 mM imidazol 

 deionizovaná voda 

pH 8 

Eluční pufr: 

 50 mM Tris pufr s HCl 

 300 mM NaCl 

 150 mM imidazol / Magne His 500 mM imidazol 

 deionizovaná voda 

pH 8 

Složení dialyzačního pufru: 

 5mM Tris 

 deionizovaná voda 
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Složení 0,1 M draselno-fosfátového purfru o pH 7,0: 

 0,2 M dihydrogenfosforečnan draselný 

 0,2 M hydrogenfosforečnan draselný 

 deionizovaná voda 

 smísení v poměru 39:61:100  

 kontrola pH 

Složení 3x koncentrovaného vzorkového pufru SDS s β-merkaptoetanolem (β-ME): 

 3,75 ml 0,5 M Tris-HCl pH 6,8 

 3 ml glycerol 

 0,69 g SDS 

 0,06 ml 0,5 % bromfenolové modře 

doplnit do 8,5 ml deionizovanou H2O 

uchovávat při – 20 °C 

před použitím přidat 150 µl β-ME 

Složení 0,5 M Tris-HCl pufru pH 6,8: 

 15 g Tris base 

doplnit do 250 ml deionizovanou H2O 

upravit pH pomocí HCl 

uchovávat přo + 4 °C 

uchovávat přo + 4 °C 

Složení transfer pufru: 

 15,15 g Tris base (25 mM) 

 72 g glycin (192 mM) 

 1000 ml MeOH (20 %) 

doplnit do 5000 ml deionizovanou H2O 

uchovávat při + 4 °C 
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Složení 10x koncentrovaného TBS pufru: 

 48,8 g Tris base (20 mM) 

 160 g NaCl (137 mM) 

upravit pH na 7,6 pomocí HCl 

doplnit do 2000 ml deionizovanou vodou, uchovávat při + 4 °C  

Složení roztoku TBS s 0,05 % TWEEN 20: 

 200 ml 10 x koncentrovaného TBS purfu 

 18000 ml deionizované H2O 

 2 ml TWEEN 20 

uchovávat při + 4 °C 

Složení roztoku TBS: 

 200 ml10 x koncentrovaného TBS pufru 

 1800 ml deionizované H2O 

Uchovávat při + 4 °C 

Složení roztoku PBS: 

 1 tabletu rozpustit  

 500 ml deionizované vody 

Složení roztoku 5 % mléka v TBS s 0,05 % TWEEN 20: 

 5 g mléka 

 100 ml roztoku TBS s 0,05 % TWEEN 20 

Složení roztoku 5% mléka v TBS s 0,1 % TWEEN 20: 

 5 g mléka  

 100 ml roztoku TBS s 0,1 % TWEEN 20 

Složení roztoku pro rychlé barvení: 

 2,5 g Coomassie Brilliant Blue 
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 455 ml methanolu 

 455 ml deionizované vody 

 90 ml kyseliny octové 

Složení odbarvovacího roztoku:  

 455 ml methanolu 

 455 ml deionizované vody 

 90 ml kyseliny octové 

Složení roztoku 0,5 % bromfenolové modře: 

 0,1 g bromfenolové modře 

 20 ml deionizované vody 

uchovávat při + 4 °C 

Složení roztoku akryl amidu + PDA: 

 4,5 g akryl amidu 

 0, 12 g PDA 

 15 ml deionizované vody 

Složení roztok 10 % APS: 

 50 mg APS 

 0,5 ml deionizované vody 

uchovávat při – 20 °C 

Složení roztoku 10 % SDS: 

 0,1 SDS 

 1 ml deionizované vody 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
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Tab. 13 Složení elektroforetických pufrů 

  horní pufr dolní pufr 

Tris 15g 15g 

glycin 72g 72g 

deionizovaná voda doplnit do 2,5l doplnit do 2,5l 

azid sodný 0 0,5g 

SDS 2,5g 2,5g 

pH 8,5 8,5 

 

Tab. 14 Složení separačního 12 % gelu  

(množství roztoků na nalití 2 gelů) 

akrylamid + PDA 6 ml 

1,5M Tris-HCl, pH8,8* 3,8 ml 

deionizovaná voda 5 ml 

roztok odvzdušnit 1min 
 

10 % SDS 150 µl 

10 % APS (persíran amonný) 50 µl 

TEMED(N,N,N',N'-
tetramethylethane-1,2-diamine) 

6 µl 

*komerčně dodávaný 
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Tab. 15 Složení zaostřovacího 4 % gelu 

akrylamid + PDA 0,65 ml 

1,5 M Tris-HCl, pH 6,8* 1,25 ml 

deionizovaná voda 3,05 ml 

roztok odvzdušnit 1min  

10 % SDS 50 µl 

10 % APS 25 µl 

TEMED(N,N,N',N'-
tetramethylethane-1,2-diamine) 

5 µl 

*komerčně dodávaný 

Tab. 16 Složení 1 % agazózového gelu 

agaróza 0,2 g 

1x TAE pufr 20 ml 

povařit   

EtBr* 1 µl 

*ethidium bromid 
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