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ABSTRAKT 

Označení RTX (Repeat in ToXin) spojuje početnou a stále se rozrůstající skupinu 

proteinů rozličných funkcí. Pro všechny její členy, mezi něž se řadí například toxiny, 

metaloproteasy, lipasy, proteiny S-vrstvy, bakteriociny a proteiny s dosud neobjasněnou 

funkcí, jsou typické následující charakteristiky: i) přítomnost nonapeptidové a na glycin 

bohaté vápník-vazebné konsensus sekvence GGXGXDX[L/I/V/W/Y/F]X (kde X může být 

jakýkoliv aminokyselinový zbytek) v různém počtu opakování (6-50) v C-koncové části 

proteinu; ii) k sekreci proteinu z buňky dochází bez přítomnosti periplasmatického 

intermediátu mechanismem zahrnujícím rozpoznání C-koncového sekrečního signálu 

proteiny asociovanými s cytoplasmatickou membránou, které následně exportují protein do 

kanálu procházejícího skrze celou bakteriální buněčnou stěnu  ven z buňky (sekreční 

systém typu I); iii) geny pro syntézu strukturního proteinu, jeho aktivaci a sekreci jsou 

většinou uskupeny v tzv. RTX operonu.  

Nejrozsáhlejší skupinu rodiny RTX proteinů tvoří RTX toxiny. Většinou se jedná o 

proteiny o molekulové hmotnosti mezi 100-200 kDa, posttranslačně modifikované acylací 

mastnou kyselinou. Acylace je zprostředkována specifickým aktivačním proteinem. Tato 

posttranslační modifikace je naprosto nezbytná pro aktivaci molekuly toxinu a jeho funkci 

a umožňuje toxinu přímý kontakt s membránami hostitelských buněk. Ten může 

proběhnout dvěma popsanými způsoby, jež nutně nemusejí být zcela nezávislé: i) první 

způsob zahrnuje reverzibilní adsorpci toxinu na povrch buňky, následnou expozici 

hydrofobních částí a konformační změnu molekuly toxinu, vedoucí k inzerci toxinu do 

lipidické buněčné membrány a vzniku transmembránového póru; ii) druhý způsob zahrnuje 

vazbu toxinu na specifický buněčný receptor, konformační změnu a inzerci toxinu do 

buněčné membrány, vznik póru a následnou internalizaci molekuly toxinu spolu s 

receptorem procesem endocytózy. 

Většina RTX toxinů vykazuje pórotvornou aktivitu. Tvorba pórů v membránách 

cílových buněk vede k mnohočetné signalizaci a případně následné indukci buněčné smrti 

(apoptózy či nekrózy), která je závislá na přítomnosti vápenatých iontů.  

RTX toxiny jsou produkovány širokým spektrem gramnegativních druhů bakterií 

z rodů Neisseria, Actinobacillus, Bordetella, Escherichia, Klebsiella, Moraxella, Vibrio aj. 

In vitro vykazují RTX toxiny převážně cytotoxickou a často též hemolytickou aktivitu vůči 

velmi různorodému spektru cílových buněk. Z imunologického hlediska jsou RTX toxiny 

cenným nástrojem pro vývoj nových imunoprofylaktických preparátů, neboť jsou jedněmi 

z hlavních faktorů virulence těchto bakterií a v naprosté většině jsou schopné v organismu 

hostitele vyvolat kaskádu reakcí vedoucí k imunitní odpovědi organismu a tvorbě 

protilátek. RTX toxiny jsou dále děleny do dvou kategorií v závislosti na jejich specificitě 

k cílovým buňkám hostitele, na promiskuitní cytolysiny a specifičtější leukotoxiny. Je 

rovněž známo, že RTX toxiny hrají důležitou roli ve specifitě jednotlivých patogenů pro 

různé hostitelské organismy. 

Předkládaná disertační práce je věnována studiu klinicky významných RTX proteinů, 

a to jak z hlediska biochemického, tak z hlediska možnosti využití těchto proteinů pro 

imunoprofylaktické očkovací látky. 

  

Klíčová slova: Actinobacillus pleuropneumoniae, ApfA, Apx toxiny, FrpC, imunita, 

klonování, meningokokové infekce, mutageneze, Neisseria meningitidis, 

pleuropneumonie, protilátky, purifikace, rekombinantní proteiny, SPM, štěpení 

proteinů, TbpB, vakcína, vápník. 
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1 ÚVOD 
Označení RTX (Repeat in ToXin) spojuje početnou a stále se rozrůstající skupinu 

proteinů rozličných funkcí. Pro všechny její členy, mezi něž se řadí například RTX toxiny, 

metaloproteasy, lipasy, proteiny S-vrstvy, bakteriociny a proteiny s dosud neobjasněnou funkcí, 

jsou typické následující charakteristiky: i) přítomnost nonapeptidové a na glycin bohaté vápník-

vazebné konsensus sekvence GGXGXDX[L/I/V/W/Y/F]X (kde X může být jakýkoliv 

aminokyselinový zbytek) v různém počtu opakování (6-50) v C-koncové části proteinu; ii) 

k sekreci proteinu z buňky dochází bez přítomnosti periplasmatického intermediátu 

mechanismem zahrnujícím rozpoznání C-koncového sekrečního signálu proteiny asociovanými 

s cytoplasmatickou membránou, které následně exportují protein do kanálu procházejícícho 

skrze celou bakteriální buněčnou stěnu a vnější membránu ven z buňky (sekreční systém typu 

I); iii) geny pro syntézu strukturního proteinu, jeho aktivaci a sekreci jsou většinou uskupeny 

v tzv. RTX operonu.  

Nejrozsáhlejší skupinu rodiny RTX proteinů tvoří RTX toxiny. Většinou se jedná o 

proteiny o molekulové hmotnosti mezi 100-200 kDa, posttranslačně modifikované acylací 

mastnou kyselinou. Acylace je zprostředkována specifickým aktivačním proteinem. Tato 

posttranslační modifikace je naprosto nezbytná pro aktivaci molekuly toxinu a jeho funkci a 

umožňuje toxinu přímý kontakt s membránami hostitelských buněk. Ten může proběhnout  

dvěma popsanými způsoby, jež nutně nemusejí být zcela nezávislé: i) první způsob zahrnuje 

reverzibilní adsorpci toxinu na povrch buňky, následnou expozicí hydrofobních částí a 

konformační změnu molekuly toxinu, vedoucí k inzercí toxinu do lipidické buněčné membrány 

a vzniku transmembránového póru; ii) druhý způsob zahrnuje vazbu toxinu na receptor na 

povrchu buňky, konformační změnu a inzercí toxinu do buněčné membrány, vzniku póru a 

následnou internalizací molekuly toxinu spolu s receptorem procesem endocytózy.  

Většina RTX toxinů vykazuje pórotvornou aktivitu. Tvorba pórů v membránách 

cílových buněk vede k mnohočetné signalizaci a případně následné indukci buněčné smrti 

(apoptózy či nekrózy), která je závislá na přítomnosti vápenatých iontů.  

RTX toxiny jsou produkovány širokým spektrem gramnegativních druhů bakterií z rodů 

Neisseria, Actinobacillus, Bordetella, Escherichia, Klebsiella, Moraxella, Vibrio aj. In vitro 

vykazují RTX toxiny převážně cytotoxickou a často též hemolytickou aktivitu vůči velmi 
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různorodému spektru cílových buněk. Z imunologického hlediska jsou RTX toxiny cenným 

nástrojem pro vývoj nových imunoprofylaktických preparátů, neboť jsou jedněmi z hlavních 

faktorů virulence těchto bakterií a v naprosté většině jsou schopné v organismu hostitele 

vyvolat kaskádu reakcí vedoucí k imunitní odpovědi organismu a tvorbě protilátek. RTX toxiny 

jsou dále děleny do dvou kategorií v závislosti na jejich specificitě k cílovým buňkám hostitele, 

na promiskuitní cytolysiny a specifičtější leukotoxiny. Je rovněž známo, že RTX toxiny hrají 

důležitou roli ve specifitě jednotlivých patogenů pro různé hostitelské organismy. 

Předkládaná disertační práce je věnována studiu klinicky významných RTX proteinů, a 

to jak z hlediska biochemického, tak z hlediska možnosti využití těchto proteinů pro 

imunoprofylaktické očkovací látky. 

 

1.1 PATOGENICITA A FAKTORY VIRULENCE BAKTERIE 

NEISSERIA MENINGITIDIS  

Bakterie Neisseria meningitidis (meningokok), je původcem meningokokové 

meningitidy a fulminantní sepse. Jedná se o gramnegativního diplokoka, jehož výhradním 

hostitelem je člověk. Meningokok disponuje mechanismy, jež mu umožňují kolonizaci lidského 

nosohltanu, aniž by tento stav nutně vedl ke vzniku infekčního onemocnění. Nicméně obecně je 

známo prokazatelné asymptomatické nosičství u většiny případů meningeálních sepsí (Mola, 

2008; Wetzler, 2010). 

Meningitidy vyvolané N. meningitidis mají jako jediný typ bakteriálních meningitid 

epidemický charakter. Infekce způsobené N. meningitidis se vyznačují dualitou mezi velmi 

častým (průměrně 1/10 světové populace) asymptomatickým nosičstvím (sliznice nosohltanu), 

či naopak příležitostnými, avšak život ohrožujícími stavy. Incidence meningokokového 

onemocnění se pohybuje mezi jedním a padesáti případy na 100 000 obyvatel. Úmrtnost činí 

průměrně 10 %, avšak až 20 % přeživších vykazuje trvalé následky různého charakteru (van 

Deuren, 2000). 

Účinnost tetravalentní polysacharidové vakcíny je pro skupiny A a C u školních dětí a 

dospělých až 85 % a na trhu se již objevila a uspokojivé výsledky přinesla i tetravalentní 

vakcína (A, C, Y, W-135) konjugovaná s difterickým toxoidem. Protektivní účinek vůči jedné 

séroskupině však nijak nezajišťuje ochranu vůči séroskupině jiné (Kimmel, 2002). 
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Mezi hlavní faktory virulence produkované meningokokem patří zejména adheziny, 

zprostředkovávající kontakt bakterie s cílovými buňkami. V expresi těchto adhezivních 

molekul existuje hierarchie regulovaná tzv. fázovou variací (tj. modulací exprese jednotlivých 

adhezinů na úrovni DNA), která vyplývá z různých požadavků na bakteriální fenotyp 

v závislosti na nice, v níž se meningokok vyskytuje (Kawula, 1988; Sarkari, 1994). V poslední 

době byla u N. meningitidis identifikována celá řada nových adhezivních molekul, nicméně ke 

klinicky nejvýznamnějším náleží polymerní pili, opacitní proteiny vnější membrány (Opa, Opc) 

a kapsule (Stephens, 1981; Virji, 1991; Virji, 1993; Nassif, 1994; de Vries, 1998). 

N. meningitidis produkuje také tzv. Frp proteiny. Tyto proteiny jsou exprimovány a 

sekretovány za železem -  limitovaných podmínek – podobné prostředí poskytuje i sliznice 

lidského nosohltanu (Thompson, 1993a; Thompson, 1993b; Thompson, 1993c). Příslušnost 

Frp proteinů N. meningitidis k rodině RTX proteinů naznačuje, že by oba tyto proteiny (FrpA a 

FrpC) mohly hrát určitou roli v nosičství a/nebo infekcích způsobených N. meningitidis. 

Přestože tyto dva proteiny sdílejí rozsáhlé úseky identických sekvencí, liší se v počtu 

nonapeptidových repetitivních sekvencí a jejich N-koncové domény nevykazují žádné známky 

homologie se sekvencemi jakéhokoli známého proteinu (Thompson, 1993b; Thompson, 

1993c). Zajímavé je, že v N-koncové doméně FrpC byla prokázána přítomnost tzv. RGD (Arg-

Gly-Asp) sekvence, u níž bylo v případě jiných proteinů a bakteriálních faktorů virulence 

ukázáno, že zprostředkovávají vazbu k integrinům buněčných membrán savčích buněk 

(Leininger, 1991; Leong, 1995).  

Alely frpC se vyznačují vysokým stupněm polymorfismu, ale jejich přítomnost byla 

prokázána na rozdíl od alel frpA u všech testovaných invazivních kmenů N. meningitidis 

FAM20 (Osicka, 2001). 

Z klinického hlediska bylo ukázáno, že u pacientů po prodělaném meningokokovém 

onemocnění, vyvolaném N. meningitidis FAM20 je možné detekovat vysoké hladiny protilátek 

cílených proti FrpC, což je další z výsledků studia Frp proteinů, který poukazuje na možnost 

jejich podílu v patogenezi meningokokového onemocnění (Osicka, 2001). 

FrpC bakterie N. meningitidis  izolátu FAM20 je 1829 aminokyselinových zbytků 

dlouhý protein o relativní molekulové hmotnosti 198 kDa.  
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Ve své C-koncové části nese 43 nonapeptidových repetitivních sekvencí, 

s charakteristickým konsensus motivem RTX proteinů, které se podílejí na vazbě vápenatých 

iontů a C-koncový sekreční signál (Obr. 1) (Thompson, 1993b). Sekvence nesoucí 

aminokyselinové zbytky 1-413 a 658-880 N-koncové části proteinu nevykazují sekvenční 

homologii s žádným z doposud známých proteinů. Oblast vymezená aminokyselinovými 

zbytky 414 až 657 je tvořena tzv. samoštěpitelným modulem (SPM, Self-Processing Module), 

který je zodpovědný za autokatalytické štěpení proteinu FrpC (Osicka, 2004). K tomu dochází 

mezi aminokyselinovými zbytky Asp414 a Pro415, za vzniku 45-kDa N-koncového a 150-kDa 

C-koncového fragmentu molekuly FrpC. Štěpení vazby Asp414/Pro415 nebylo možné 

zablokovat žádným z nejběžněji používaných inhibitorů serinových, cysteinových nebo 

aspartátových proteas, stejně tak jako inhibitorů metalloproteas, což naznačuje, že by k němu 

mohlo docházet zcela novým mechanismem (Osicka, 2004). Naopak, bodové mutace 

negativně nabitých aminokyselinových zbytků potenciálně zapojených do vazby vápenatých 

iontů (D499K, D510A, D521K a E532A) dramaticky snížily schopnost autokatalytického 

štěpení proteinu FrpC (Osicka, 2004). 

 

Obr. 1: Schématické znázornění molekuly FrpC. N-koncová část proteinu FrpC (modře) 

nevykazuje žádné známky podobnosti s jakýmkoliv doposud známým proteinem. Nachází se 

v ní takzvaný samoštěpitelný modul (SPM, zbytky 414 až 657, červeně) nezbytný pro Ca2+- 

dependentní autokatalytické štěpení proteinu FrpC mezi aminokyselinovými zbytky Asp414 a 

Pro415 (Osicka, 2004). V C-koncové části molekuly se nachází repetitivní doména typická pro 

RTX proteiny (šedě s šrafovanými bloky) a C-koncový sekreční signál (žlutě). 

 

Překvapivě bylo pozorováno, že v důsledku štěpení molekuly FrpC dochází k tvorbě 

extrémně stabilních vysokomolekulových forem rekombinantního proteinu FrpC. Tyto formy 

byly rozpoznávány 9D4 anti-RTX monoklonální protilátkou poukazující na přítomnost C-

koncové části proteinu FrpC i anti-FLAG protilátkou M2 rozpoznávající aminokyselinovou 

sekvenci (tzv. FLAG tag) vloženou na N-konec proteinu FrpC. Detailní analýza s použitím 
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hmotové spektrometrie ukázala, že 45 kDa N-koncový fragment proteinu FrpC, vzniklý 

štěpením vazby Asp414/Pro415, se může vázat přes C-terminální aspartátový zbytek k -

aminoskupině lysinového zbytku jiné molekuly FrpC a vytvářet tak kovalentní isopeptidovou 

vazbu (Osicka, 2004). 

Sekvence vykazující vysoký stupeň podobnosti se sekvencí SPM proteinu FrpC byly 

nalezeny také u některých jiných RTX proteinů, které byly objeveny poměrně nedávno a jejich 

biologická funkce je stejně jako u proteinu FrpC doposud neznámá (jsou produkovány např. 

bakteriemi  Actinobacillus pleuropneumonie, Xylella fastidiosa a Ralstonia solanacearum 

(Schaller, 1999; Simpson, 2000; Stevens, 2010). U proteinu ApxIVA bakterie 

A. pleuropneumonie bylo poté skutečně prokázáno, že je stejně jako protein FrpC 

autokatalyticky štěpen v přítomnosti vápenatých iontů mezi zbytky Asp a Pro, přičemž 

docházelo i v tomto případě k tvorbě stabilních vysokomolekulových forem proteinu ApxIVA 

(Osicka, 2004). 

 

1.2 FAKTORY VIRULENCE BAKTERIE A. PLEUROPNEUMONIE A 

PRASEČÍ PLEUROPNEUMONIE 

Actinobacillus (dříve Haemophilus) pleuropneumoniae je specifickým prasečím 

patogenem náležejícím k čeledi Pasteurellaceae (Taylor, 1999). Jedná se o gramnegativní, 

aerobní tyčinky, popsané poprvé v roce 1964 (Shope, 1964a; Shope, 1964b). Jsou známy 2 

biotypy zahrnující celkem 15 sérotypů (Blackall, 2002), přičemž všechny vyvolávají stejné 

onemocnění. 

Mezi hlavní a nejlépe prostudované faktory virulence bakterie A. pleuropneumoniae 

patří takzvané Apx proteiny, náležející do rodiny RTX proteinů (Frey, 1995; Frey, 1993a; Frey, 

1993b; Frey, 1991a; Frey, 1991b; Frey, 1991c; Linhartova, 2010). Jejich exprese je sama o 

sobě určující pro virulenci bakterie, ale navíc různá kombinace produkovaných ApxI-III toxinů 

udává též míru virulence. Mezi nejvíce virulentní patří sérotypy 1, 5, 9 a 11, produkující 

kombinaci ApxI a ApxII. 

Mezi další významné faktory virulence A. pleuropneumonie patří též čtvrtý protein ze 

skupiny Apx, ApxIVA (Schaller, 1999). Bylo ukázáno, že k jeho produkci dochází výhradně in 

vivo (Schaller, 1999; Cho, 2001). Biologická aktivita tohoto proteinu zůstává neznámá, 
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nicméně nedávno byl popsán příspěvek rekombinantního ApxIVA antigenu k protektivnímu 

účinku podjednotkové vakcíny při čelenži prasat (Wang, 2009). 

Pro přežití v podmínkách s limitovanou dostupností železa disponuje A. 

pleuropneumonie několika různými systémy umožňujícími jeho získávání. Jedním z těchto 

systémů je komplex TbpA-TbpB  (Transferrin Binding Protein) proteinů, který umožňuje 

praseti získávat železo vázané v plasmatickém glykoproteinu trasferinu (Gonzalez, 1990). Bylo 

ukázáno, že prasata vakcinovaná rekombinantním TbpB jsou méně vnímavá k onemocnění 

vyvolanému experimentální čelenží A. pleuropneumonie sérotypu 7 (Rossi-Campos, 1992). 

Mezi další faktory přispívající k významným rozdílům ve virulenci jednotlivých 

sérotypů A. pleuropneumoniae, jakož i k rozdílům mezi jednotlivými kmeny v rámci jednoho 

sérotypu patří zejména kapsule, různé typy adhezivních molekul, proteiny vnější membrány a 

sekretované proteasy. Spektrum těchto molekul je pro míru virulence rozhodující (Jacques, 

1988; Jensen, 1986; Rosendal, 1983). 

In vivo experimenty odhalily, že A. pleuropneumoniae se po intranasálním podání velmi 

silně váže k řasinkovému epitelu dolní části dýchacího traktu - buňkám terminálních bronchiolů 

a epiteliálním buňkám alveolů. Naproti tomu nebyla prokázána adherence k řasinkovému 

epitelu průdušnice a průdušek (Dom, 1994a; Jacques, 1991). Předpokládá se, že jedním 

z hlavních kolonizačních faktorů A. pleuropneumoniae jsou fimbrie (pili). 

Produkce fimbrií u A. pleuropneumoniae je nestabilní (Utrera, 1991; Zhang, 2000). 

Z pozorování je zatím patrné, že k indukci exprese dochází, tak jako u mnoha jiných 

bakteriálních druhů, na základě kontaktu s epitelií hostitele in vivo (Zhang, 2000), přičemž je 

nutné poznamenat, že počty fimbrií přítomných na povrchu izolátů pocházejících z různých 

částí dýchacího traktu (plíce, nosní dutiny a tonsily) se významně neliší. Tato skutečnost 

poukazuje na fakt, že produkce fimbrií hraje důležitou roli v kolonizaci tkání hostitele (Utrera, 

1991). 

Onemocnění vyvolané A. pleuropneumoniae postihuje prasata všech věkových skupin, 

převážně však mladá prasata po odstavení (selata jsou chráněna mateřskými protilátkami) 

(Rosendal, 1983). Pleuropneumonie se přenáší kapénkově a může mít tři rozličné průběhy: 

akutní, perakutní a chronický (Rosendal, 1985; Rogers, 1990; Sebunya, 1983; Cruijsen, 1995b; 

Jobert, 2000).  



8 

 

 

Akutní infekce se vyznačuje vysokými teplotami, ztrátou chuti k jídlu, kašlem, 

kýcháním, dušností až vážnými poruchami dechových funkcí provázených cyanosou, 

poruchami koordinace, průjmem a zvracením (Taylor, 1999; Rosendal, 1985; Liggett, 1987; 

Ajito, 1996). Výskyt pulmonárních lézí spojených s perakutním až akutním průběhem 

onemocnění je doprovázený přítomností rozsáhlého plicního edému, těžkým zánětem, 

krvácením do vlastní plicní tkáně a nekrosou (Rosendal, 1985; Ajito, 1996; Bertram, 1985). 

Krvavá pěna vytékající z čenichu a tlamy jako důsledek rozsáhlého plicního edému se objevuje 

v terminálním stádiu nemoci (Taylor, 1999; Rosendal, 1985). 

Morbidita je vysoká, mortalita taktéž, a to především u prvoinfekcí, pokud je opomíjena 

odpovídající antibakteriální léčba. 

Zvířata, která přežijí infekci se mohou zcela zotavit, nicméně častěji přecházejí ze stavu 

akutní infekce do infekce chronické, vyznačující se přítomností diseminovaných nekrotických 

ložisek a/nebo výskytem opouzdřených abscesů pokrývajících oblasti fibrinózní pojivové tkáně 

(Rosendal, 1985), (Liggett, 1987). U takto chronicky nemocných prasat je pak možné izolovat 

A. pleuropneumoniae i z tonsilárních krypt, byť oblast tonsil nejeví žádné známky patologie 

(Sidibe, 1993). 

Za posledních dvacet let se prasečí pleuropneumonie mohutně rozšířila. Stoupající 

význam tohoto onemocnění a potřeba jeho eradikace je dána zejména obrovskými 

hospodářskými ztrátami v rámci průmyslového chovu prasat.  

  

2 CÍLE PRÁCE 

2.1 Cíle studia SPM proteinu FrpC bakterie N. meningitidis 

Nedávno byla u proteinu FrpC bakterie N. meningitidis popsána doména, jež je schopná 

se zcela specificky autokatalyticky štěpit v přítomnosti již fyziologických koncentrací 

vápenatých iontů tzv. Self-Processing Module (SPM). Cílem první části disertační práce bylo: 

1. Připravit fúzní rekombinantní proteiny pro charakterizaci autokatalytických vlast- 

 ností samoštěpitelného modulu (SPM) proteinu FrpC. 

2. Připravit mutantní varianty SPM rekombinantního proteinu FrpC. 

3. Zaměřit se na studium struktury a kinetiky štěpení zkrácené formy SPM177 proteinu  

 FrpC. 
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4. Prostudovat vlastnosti samoštěpitelného modulu (SPMIV) rekombinantního proteinu  

 ApxIVA bakterie A. pleuropneumoniae. 

5. Věnovat se studiu vlivu záměny SPM za SPMIV v původním rekombinantním FrpC  

 proteinu. 

 

2.2 Cíle studia protektivních vlastností vybraných rekombinantních 

antigenů A. pleuropneumoniae ve vakcinaci proti prasečí 

pleuropneumonii 

Žádný z doposud testovaných antigenů A. pleuropneumonie nebyl sám o sobě schopen 

navodit kompletní ochranu před projevy pleuropneumonie u prasat. Dostupné vakcíny jsou 

v různé míře účinné proti rozvoji akutního onemocnění, nicméně jimi navozená imunita 

nedokáže zabránit bakterii v kolonizaci hostitele a nevykazují též dostatečnou zkříženou 

protektivitu proti jednotlivým sérotypům. Cílem druhé části práce bylo: 

 

1. Připravit vybrané rekombinantní antigeny A. pleuropneumoniae (ApxI-IVA, TbpB a 

ApfA). 

2. Připravit myší hyperimunní séra, zavést a optimalizovat ELISA metodu pro specifickou 

detekci hladin sérových protilátek proti jednotlivým rekombinantním antigenům 

rApxIA, rApxIIA a rApxIIIA. 

3. Prostudovat imunoprotektivní účinky připravených rekombinantních antigenů v  

 imunoprofylaxi prasat proti aktinobacilové pleuropneumonii. 

 

3 MATERIÁLY A METODIKA 

K vypracování této disertační práce byly použity komerčně dostupné chemikálie 

v analytické čistotě. Použité syntetické oligonukleotidy byly připraveny a dodány firmou 

Generi Biotech, Hradec Králové. Přístrojové vybavení splňovalo veškeré požadavky na 

technické parametry a bezpečnost provozu požadované normou ISO 15189:9001. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1.1 KONSTRUKCE EXPRESNÍCH VEKTORŮ PRO PRODUKCI FÚZNÍCH PROTEINŮ 

NESOUCÍCH SAMOŠTĚPITELNOU AFINITNÍ KOTVU ZALOŽENOU NA SPM 

PROTEINU FRPC 

Pro snadné klonování genu pro libovolný rekombinantní protein určený k purifikaci 

pomocí samoštěpitelné kotvy založené na SPM proteinu FrpC byly připraveny dva typy 

vektorů,  pSPM-His a pSPM-CBD. Oba nesou stejné mnohočetné klonovací místo (Multiple 

Cloning Site, MCS) s unikátními zásahovými místy pro několik restrikčních endonukleas (Nde 

I, Kpn I, Sac II, EcoR I, Sma I, Sac I, Sal I, Nhe I), do nichž může být gen pro rekombinantní 

protein klonován tak, aby byl ve fázi čtení se sekvencí kódující SPM a afinitní kotvu. V případě 

vektoru pSPM-CBD to byla chitin-vázající doména (CBD) a v případě vektoru pSPM-His šest 

histidinových zbytků (C-His). Produkce fúzních proteinů je u obou vektorů pod kontrolou T7 

promotoru a ribosom-vazebného místa z genu 10 bakteriofága T7.  

Pro ověření univerzálnosti použití vyvíjeného purifikačního systému byl při volbě N-

koncových fúzních partnerů SPM proveden co možná nejširší výběr velikostně i vlastnostmi 

odlišných rekombinantních proteinů. K těm patřily maltosu-vázající protein (MalE), glutathion-

S-transferasa (GST), chloramfenikol acetyltransferasa (CAT), β-galaktosidasa (LacZ), 

luciferasa (Luc), a adenylátcyklasa (AC). Afinitní kotvy i rekombinantní proteiny různého typu 

i různé velikosti byly vybrány proto, aby bylo možné ověřit, jak typ a velikost SPM fúzních 

partnerů ovlivní SPM-zprostředkované štěpení fúzních proteinů.  

Ze získaných výsledků pro fúzní proteiny GST-SPM-C-His (53 kDa), GST-SPM-CBD 

(58 kDa) a MalE-SPM-CBD (74 kDa) lze shrnout (Obr. 2), že kinetika štěpení jednotlivých 

fúzních proteinů v roztoku byla jen minimálně ovlivněna typem rekombinantního proteinu 

a/nebo afinitní kotvy a velikostí jednotlivých fúzních partnerů. Štěpení studovaných fúzních 

proteinů probíhalo se stejnou či velmi podobnou účinností jako štěpení původního proteinu 

FrpC∆RTX.  
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Obr. 2: (A) Závislost vápníkem-indukovaného štěpení proteinu GST-SPM-CBD na čase. 

Purifikovaný fúzní protein GST-SPM-CBD byl štěpen při 37 °C v přítomnosti 2 mmol/l 

koncentrace vápenatých iontů a v indikovaných časech byly odebírány alikvoty, v nichž byla 

štěpící reakce zastavena přídavkem vzorkového pufru pro SDS-PAGE s 50 mM EDTA. 

Produkty štěpení byly děleny pomocí 10% SDS-PAGE a po barvení gelu Coomassie Blue 

kvantifikovány pomocí densitometrické analýzy. Šipkami jsou vyznačeny jednotlivé velikosti 

proteinů standardu molekulových hmotností (kDa). 

(B) Závislost vápníkem indukovaného štěpení jednotlivých proteinů na čase. Data 

získaná po densitometrické analýze produktů štěpení jednotlivých proteinů byla statisticky 

vyhodnocena a kinetiky štěpení jednotlivých proteinů jsou vyneseny v grafu. Každý bod grafu 

byl získán ze čtyř různých stanovení a je prezentován jako průměrná hodnota  standardní 

odchylka.  

 

Lze shrnout, že fúze různých rozpustných rekombinantních proteinů s SPM modulem 

neovlivnila jeho samoštěpící aktivitu. Této vlastnosti bylo tedy možno využít k jejich afinitní 

purifikaci a k další optimalizaci purifikačního postupu. Schematické znázornění purifikačního 

postupu založeného na SPM a libovolné C-terminální afinitní kotvě je uvedeno na Obr. 3. 

 

Obr. 3: Schéma strategie purifikace 

rekombinantních proteinů produkovaných v E. 

coli ve fúzi s SPM pomocí afinitní chromatografie. 

Gen pro cílový protein určený k purifikaci je fúzován 

s DNA sekvencí pro SPM a afinitní kotvu a 

exprimován. Poté je připraven buněčný lyzát, který je 

nanesen na kolonu s příslušnou afinitní matricí, kde je 

fúzní protein specificky zachycen a ostatní 

kontaminující proteiny jsou odmyty. Následně je 
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cílový protein odštěpen z fúzního proteinu přídavkem vápenatých iontů za redukujících 

podmínek (viz dále) a eluován. SPM a afinitní kotva zůstanou navázány na afinitní matrici. 

 

4.1.2 URČENÍ MINIMÁLNÍ ČÁSTI SPM PROTEINU FRPC NEZBYTNÉ PRO JEJÍ 

AUTOKATALYTICKÉ ŠTĚPENÍ A PŘÍPRAVA ZKRÁCENÝCH VARIANT SPM 

Pro nalezení potenciálně nestrukturovaných částí sekvence SPM proteinu FrpC (Osicka, 

2004), tedy oblastí náchylných k ataku proteolytickými enzymy, byl produkován a purifikován 

do homogenity na koloně Ni-NTA agarosy fúzní protein GST-SPM-C-His (dále pro zpřesnění 

uváděn jako GST-SPM244-C-His) (Obr. 4) (Sadilkova, 2008). Samotný SPM244 byl v dalším 

kroku oddělen od fúzní GST kotvy štěpením v roztoku v přítomnosti 10 mM CaCl2 a 10 mM 

cysteinu jako redukčního činidla zabraňujícího vzniku vysokomolekulárních forem SPM244-C-

His uvolněného z fúzního proteinu. Vápenaté ionty i redukční činidlo byly následně odstraněny 

převedením SPM244-C-His proteinu do PBS pufru pomocí gelové permeační chromatografie na 

koloně naplněné Sephadexem G-25. GST protein byl ze směsi odstraněn vazbou na kolonu 

GSH agarosy.  

Obr. 4: Schematické 

znázornění původní 

molekuly FrpC a fúzního 

proteinu SPM244 s N-

terminálním GST a C-

terminální histidinovou 

kotvou. Sekvence proteinu 

GST (26 kDa) nahrazuje na 

N-koncové straně SPM244 

původní N-terminální 

fragment FrpC o relativní 

molekulové hmotnosti 52 

kDa. Čísla uvedená u 

fúzního proteinu GST-SPM244-His reprezentují sekvenci SPM s číslováním odpovídajícím 

původním pozicím aminokyselinových zbytků v molekule celistvého FrpC (414-657).  

 

Výsledný SPM244-C-His o koncentraci 1 mg/ml solubilizovaný v TN pufru s přídavkem 

1 mM Ca2+ (nutné pro to, aby protein zaujal podobnou konformaci, v jaké by se mohl 

vyskytovat za fyziologických podmínek v lidském organismu) byl vystaven působení tří 

různých proteolytických enzymů (trypsin, chymotrypsin, subtilisin) ve třech různých 
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koncentracích a majoritní fragmenty vzniklé štěpením byly následně analyzovány metodou 

hmotnostní spektrometrie (M. Šulc, MBÚ AV ČR).  

Hmotnostní analýzou fragmentů isolovaných po separaci z polyakrylamidového gelu, a 

současným porovnáním predikovaných míst v aminokyselinové sekvenci SPM244 přístupných 

štěpení vybranými proteolytickými enzymy (predikce provedena vložením aminokyselinové 

sekvence SPM244 do programu ExPASy Peptide Cutter a vyhledáním všech míst potenciálně 

štěpitelných účinkem uvedených proteas) byla zjištěna přítomnost čtyř sekvenčních motivů 

s vysokou pravděpodobností štěpitelných těmito enzymy. Hmotnostní analýza fragmentů po 

štěpení odhalila, že tyto sekvenční motivy se nacházejí v přístupných oblastech, a že k jejich 

štěpení skutečně dochází. Výsledkem tohoto štěpení je vznik čtyř majoritních fragmentů 

SPM244 o délce 239, 177, 153 a 134 aminokyselinových zbytků (SPM134, SPM153, SPM177 a 

SPM239). 

 Na základě těchto poznatků byla v modifikovaném komerčním expresním vektoru 

pET28b navržena sada zkrácených variant proteinu SPM244-His ve fúzi s GST proteinem 

určených k nalezení minimální části SPM244, která bude ještě schopna v přítomnosti 

vápenatých iontů štěpit příslušný fúzní protein (Obr. 5 a 6). 

 

Obr. 5: Schematické znázornění konstrukce 

jednotlivých fúzních proteinů nesoucích 

zkrácené varianty SPM. Původní SPM244 byl 

na základě výsledků predikce a proteolytického 

štěpení postupně nahrazen jednotlivými 

zkrácenými úseky SPM239, SPM177, SPM153 a 

SPM134. Všechny uvedené proteiny byly 

produkovány v buňkách E. coli BL21/λDE3, 

purifikovány a následně byla ověřována jejich 

schopnost odštěpovat v přítomnosti vápenatých 

iontů fúzního partnera (GST). 
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Obr. 6: Vápníkem-indukované štěpení jednotlivých 

variant zkrácených fúzních proteinů. Všechny 

purifikované proteiny byly inkubovány v roztoku 

s přídavkem redukčního činidla (10 mM cystein) po dobu 

1 h při 37°C (+) v přítomnosti 10 mM Ca2+, či (-) 

v nepřítomnosti 10 mM Ca2+. Fragmenty jednotlivých 

proteinů byly následně rozděleny pomocí elektroforézy 

v polyakrylamidovém gelu (10 %) s následnou vizualizací 

po barvení Coomassie Blue. V posledních dvou drahách 

je pro srovnání nanesen purifikovaný GST-SPM244-His 

inkubovaný stejným způsobem jako zkrácené fúzní 

proteiny. Z obrázku je patrné, že k odštěpení GST 

z fúzního proteinu dochází prostřednictvím SPM o délce 177 aminokyselinových zbytků, ale už 

ne prostřednictvím SPM o délce 153 zbytků. 

 

Za účelem nalezení minimální sekvence SPM zodpovědné za autokatalytické štěpení 

SPM proteinu FrpC byly navrženy další sady fúzních proteinů SPM175-His, SPM170-His, 

SPM165-His, SPM160-His a SPM169-His, SPM168-His, SPM167-His a SPM166-His. Všechny 

uvedené proteiny byly purifikovány a štěpeny v roztoku výše popsaným způsobem. Byla 

provedeny kvantifikace produktů štěpení a testována teplotní stabilita jednotlivých fúzí. 

Posledním aminokyselinovým zbytkem nezbytným pro zachování autokatalytické aktivity SPM 

je aminokyselinový zbytek v pozici SPM169, nicméně poslední stabilní formou je až SPM177.  

 

4.1.3 STUDIUM STRUKTURY A KINETIKY ŠTĚPENÍ ZKRÁCENÉ FORMY SPM177 

PROTEINU FRPC 

Pro nalezení částí sekvence SPM177 (poslední dlouhodobě stabilní část sekvence 

SPM244) majících zásadní katalytický a strukturní význam pro autokatalytickou aktivitu SPM 

proteinu FrpC, bylo v dostupných proteinových databázích provedeno vyhledání proteinových 

sekvencí vykazujících alespoň 70% podobnost s primární sekvencí SPM. Podobné typy 

primárních proteinových sekvencí se objevují napříč rozmanitým spektrem bakteriálních rodů 

s velmi odlišnou životní nikou (patogenní vs. nepatogenní typy bakterií, oceánské extremofilní 

bakterie, bakterie říčních sedimentů apod.). Funkce těchto proteinů zůstává ve většině případů 
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neznámá. Mezi těmi, jejichž funkce popsána byla, se jedná opět o funkčně velmi heterogenní 

skupinu (bakteriociny – Nitrococcus mobilis, Xylella fastidiosa; proteiny s podobností Ca2+-

vázajícím hemolysinům – Methylotenera sp., Xylella fastidiosa, Ralstonia solanacearum; 

adhesiny vnější membrány – Geobacter sp., proteiny podobné RTX toxinům (Hahella 

chejuhensis, Shewanella sp.) a RTX protein ApxIVA A. pleuropneumoniae. 

Pozornost byla věnována zejména aminokyselinovým zbytkům D414 /P415 (D1/P2 

SPM177) vazby, kde dochází k samotnému štěpení, a dále pak aminokyselinovým zbytkům 

bezprostředně následujícím. V N-terminálním oktapeptidu zahrnujícím zbytky D414 a P415 je 

zřejmá výrazná sekvenční homologie (ponejvíce se objevují pouze isopolární záměny 

aminokyselin) a to u všech uvedených bakteriálních druhů. Lze proto předpokládat, že 

mutageneze těchto aminokyselinových zbytků zásadním způsobem ovlivní štěpení FrpC 

proteinu. 

Další záměna byla provedena na  aspartátovém zbytku v pozici 165 SPM177. Ten je opět 

výrazně konzervovaný napříč všemi bakteriálními druhy. V této pozici se kromě aspartátového 

zbytku výlučně vyskytují asparaginové a glutamátové zbytky. Pouze v jednom případě jde o 

zbytek tyrosinu a v jednom případě o zbytek serinu. Pro studium role aspartátového zbytku 

v pozici 165 SPM177 v aktivitě SPM byla připravena sada fúzních proteinů nesoucích GST, His 

a sekvence SPM177 nesoucí bodové mutace výměnou zbytku aspartátu 165 za zbytek alaninu, 

glutamátu nebo asparaginu (SPM177_D165A, E, N). Bylo ukázáno, že k účinnému štěpení 

fúzního proteinu dochází pouze u mutanty GST-SPM177(D165E)-His. 

Pomocí NMR (P. Macek, osobní sdělení) bylo též ukázáno, že je to právě Asp165, který 

se nachází v bezprostřední blízkosti Asp1 a Pro2 proteinu SPM177, a je tedy možné, že dochází 

k jejich vzájemné interakci mající vliv na autokatalytické štěpení proteinu FrpC (výpočet 

strukturních dat provedl P. Macek, nepublikováno). 

Pro analysu významu aminokyselinových zbytků v N-koncové části SPM177 pro jeho 

štěpící vlastnosti byla připravena sada fúzních proteinů GST-SPM177-His nesoucích jednotlivé 

a dvojité záměny aminokyselinových zbytků v jeho N-terminálním oktapeptidu. Všechny 

mutace byly navrženy tak, aby výsledné aminokyselinové složení oktapeptidu odpovídalo 

některé z přirozeně se vyskytujících N-terminálních sekvencí SPM-podobných proteinů z 

jiných bakteriálních druhů.  
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U žádného z připravených mutantních fúzních proteinů (GST-SPM177_A4I-His, GST-

SPM177_A4V-His, GST-SPM177_A4V+L5F-His, GST-SPM177_A4T+L5F-His, GST-

SPM177_P2L+A4T-His, GST-SPM177_A4V+L5V-His, GST-SPM177_L5V-His) k účinnému 

štěpení nedocházelo. Je tedy pravděpodobné, že pro zachování autokatalytické aktivity celého 

proteinu FrpC je nezbytná přítomnost všech zaměněných aminokyselinových zbytků N-

koncového oktapeptidu SPM. To naznačuje, že tento oktapeptid tvoří konzervovanou funkční 

strukturu rozeznávanou aktivním centrem štěpícího modulu. 

 

4.1.4 SROVNÁNÍ SPM VS. SPMIV PROTEINU APXIVA A. PLEUROPNEUMONIAE 

Jak bylo již uvedeno protein FrpC bakterie N. meningitidis není jediným známým 

proteinem nesoucím sekvenci umožňující autokatalytické štěpení molekuly proteinu 

v přítomnosti vápenatých iontů. Taktéž v případě proteinu ApxIVA bakterie A. 

pleuropneumoniae byl na základě podobnosti primární aminokyselinové sekvence 

identifikován SPM zodpovědný za vysoce specifické štěpení proteinu za stejných podmínek, za 

jakých dochází ke štěpení molekuly FrpC (Osicka, 2004). 

Primární aminokyselinové sekvence SPM a SPMIV (označení SPM proteinu ApxIVA) 

se vyznačující shodou převyšující 55 %, přičemž podobnost obou dosahuje 74 %. 

Vzhledem k uvedeným pozorováním byla identickým způsobem jako u SPM navržena 

sada delečních variant SPMIV. Všechny purifikované fúzní proteiny byly štěpeny v roztoku 

v přítomnosti 10 mM Ca 2+ a 10 mM cysteinu. Stejně tak jako v případě SPM proteinu FrpC 

dochází ke štěpení varianty SPMIV177 i SPMIV239, ne však již SPMIV168, SPMIV153 a SPMIV134. 

Nejkratší funkční molekulou SPMIV je varianta nesoucí na svém C-konci aminokyselinový 

zbytek 169. 

 Tyto výsledky ukázaly, že veškerá strukturní informace pro samoštěpící aktivitu je 

obsažena v  SPMIV177. Dále pak skutečnost, že poměrně odlišné sekvence SPM proteinu FrpC a 

SPMIV proteinu ApxIVA nesou charakteristiky, které umožňují autokatalytické štěpení obou 

uvedených proteinů, naznačuje, že toto štěpení je zcela závislé pouze na přítomnosti původní 

SPM (FrpC) či SPM-like sekvence (sekvence homologní  k SPM) v daném proteinu. Pro 

ověření této hypotézy byl připraven rekombinantní FrpC nesoucí SPMIV záměnou za původní 
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SPM. O přípravě a štěpení takto připraveného mutantního FrpC je pojednáno v následující 

kapitole. 

 

4.1.5 STUDIUM VLIVU ZÁMĚNY SPMIV ZA SPM 

Abychom ověřili funkční zaměnitelnost SPM modulů FrpC a ApxIVA, připravili jsme 

hybridní formu proteinu FrpC s vloženou sekvencí SPMIV a rozhodli jsme se ověřit štěpitelnost 

takto připraveného proteinu  v přítomnosti vápenatých iontů.  

Proteiny FrpC-His a FrpC(SPMIV)-His byly purifikovány a štěpeny v přítomnosti 10 

mM Ca2+ a 10 mM cysteinu. Z údajů získaných z densitometrické analysy polyakrylamidových 

gelů byl vytvořen graf kinetiky štěpení obou uvedených proteinů (Obr. 7). 

 

Obr. 7: Porovnání kinetiky 

vápníkem indukovaného 

štěpení FrpC(SPMIV)-His a 

původního FrpC-His. Data 

získaná po densitometrické 

analýze produktů štěpení 

jednotlivých proteinů byla 

statisticky vyhodnocena a 

kinetiky štěpení obou proteinů 

byly vyneseny do grafu. Každý 

bod grafu byl získán ze čtyř 

různých stanovení a je prezentován jako průměrná hodnota  standardní odchylka. 

 

Z obrázku 7 je patrné, že hybridní protein FrpC(SPMIV)-His se účinně štěpí 

v přítomnosti 10 mM Ca 2+ a 10 mM cysteinu. Vzhledem k zachování funkce a vysokému 

stupni sekvenční homologie je zřejmé, že konzervované části obou sekvencí nesou informaci 

potřebnou pro schopnost obou proteinů se štěpit.  
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4.2 Příprava rekombinantních antigenů Actinobacillus pleuropneumoniae 

a jejich využití v experimentální vakcíně proti prasečí 

pleuropneumonii 

4.2.1 PŘÍPRAVA REKOMBINANTNÍCH ANTIGENŮ A. PLEUROPNEUMONIAE  

 Pro účely přípravy vakcíny proti prasečí pleuropneumonii bylo připraveno celkem šest 

rekombinantních proteinů A. pleuropneumoniae, a to rApxIA, rApxIIA, rApxIIIA, rApxIVA, 

rTbpB, rApfA. Pro amplifikaci a následnou izolaci jednotlivých genů byly použity sérotypy 1, 

2, 3 a 7. 

Všechny uvedené rekombinantní antigeny byly produkovány v buňkách E. coli 

BL21(λDE3) produkujících T7 RNA polymerasu k umožnění exprese z vektoru pET28b. 

Příslušné antigeny byly získány z močovinových extraktů purifikací na Ni-NTA agarose. 

Všechny získané eluční frakce byly převedeny do pufru o shodném složení (50 mM Tris-HCl, 

pH 8.0; 300 mM NaCl; 8 M močovina) gelovou permeační chromatografií na matrici Sephadex 

G-25. Dosažená výtěžnost po všech provedených purifikačních krocích byla: 40 mg rApxIA, 

rApxIIA a rApxIIIA, resp., 15 mg rApxIVA a 50 mg rTbpB na jeden litr bakteriální kultury.  

Přímá produkce celistvého rApfA v buňkách E. coli BL21(λDE3) nebyla možná, 

protože protein byl pro buňky E. coli příliš toxický. Do hodiny po indukci exprese proteinu 

rApfA docházelo k masivní lysi buněk E. coli a výtěžnost takové kultivace byla prakticky 

nulová. Aby se předešlo toxicitě rApfA, byla na úrovni DNA odstraněna sekvence kódující N-

terminálních 30 aminokyselinových zbytků vysoce hydrofobní části proteinu. Po odstranění 

této sekvence se výtěžnost kultivace oproti produkci celistvého proteinu výrazně zvýšila a 

k lysi buněk E. coli již nedocházelo. Pro izolaci a purifikaci rApfA byl pak použit stejný postup 

jako v případě ostatních antigenů. Výtěžnost po všech provedených purifikačních krocích byla 

v případě rApfA 5 mg na litr bakteriální kultury. 

Homogenita požadovaných proteinů byla zjištěna elektroforézou elučních frakcí 

v polyakrylamidovém gelu (Obr. 8). Identifikace proteinů pak byla provedena metodou 

Western blot s použitím anti-His monoklonální protilátky značené křenovou peroxidasou 

v ředění 1:5000. 
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Obr. 8: Purifikované rekombinantní 

proteiny rApfA, rApxI-IVA a rTbpB. 

Jednotlivé rekombinantní proteiny byly 

purifikovány na Ni-NTA agarose a následně 

vizualizovány pomocí elektroforesy v 15% 

(rApfA, vzorek č. 1), resp. 7,5% 

polyakrylamidovém gelu (v řadě za sebou 

vzorky č. 2-6, rApxI-IVA a rTbpB) po 

barvení Coomassie Blue. 

 

 

4.2.2 PŘÍPRAVA MYŠÍCH HYPERIMUNNÍCH SÉR, ZAVEDENÍ A OPTIMALIZACE ELISA 

METODY PRO SPECIFICKOU DETEKCI HLADIN SÉROVÝCH PROTILÁTEK PROTI 

RAPXIA, RAPXIIA A RAPXIIIA 

Pro přípravu specifických hyperimunních sér byly použity ICR outbrední myši. Pro 

ELISA detekci připravených rekombinantních proteinů byla připravena sada hyperimunních 

myších sér: anti-rApfA, anti-rApxIA, anti-rApxIIA, anti-rApxIIIA, anti-rApxIVA a anti-

rTbpB. Specificita všech hyperimunních sér byla následně testována metodou ELISA 

pro vyloučení možných křížových reakcí s dalšími rekombinantními proteiny A. 

pleuropneumoniae (rApfA, rApxIA, rApxIIA, rApxIIIA, rApxIVA and rTbpB) 

a kontaminujícími proteiny E. coli (Obr. 9).  
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Obr. 9: Titry specifických protilátek proti jednotlivým antigenům v myších 

hyperimunních sérech. Panely zobrazují výsledky titrace sér pro jednotlivé antigeny. Každý 
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bod grafu byl získán jako průměrná hodnota ze stanovení hladin příslušných protilátek v sérech 

čtyř myší imunizovaných daným antigenem  standardní odchylka. 

 

Vzhledem k poměrně značnému stupni sekvenční homologie (až 60%) vykazují 

v sérologických stanoveních jednotlivé ApxI-IIIA proteiny četné křížové reakce (Obr. 9A-C). 

Za účelem jejich potlačení a dosažení maximální možné specificity dané ELISA metody pro 

daný antigen byly postupně testovány různé koncentrace jednotlivých antigenů použitých 

k potažení ELISA destičky. Koncentrace, při kterých již nedochází k významným křížovým 

reakcím mezi jednotlivými proteiny, přičemž citlivost metody je nejvyšší, byly následující: 63 

ng/ml (rApxIA), 63 ng/ml (rApxIIA) a 32 ng/ml (rApxIIIA) (data nejsou uvedena).  

 

4.2.3 STUDIUM IMUNOPROTEKTIVNÍCH ÚČINKŮ PŘIPRAVENÝCH 

REKOMBINANTNÍCH ANTIGENŮ V IMUNOPROFYLAXI PRASAT PROTI 

AKTINOBACILOVÉ PLEUROPNEUMONII 

Pro pilotní imunizace byly skupiny po pěti prasatech imunizovány jednotlivými 

antigeny v množství 50 µg na dávku (v případě rApfA 100 µg). Příslušná vakcína byla 

aplikována ve dvou jednotlivých dávkách v olejovém adjuvans intramuskulárně ve 

dvoutýdenních intervalech. K nárůstu hladin protilátek po vakcinaci rApfA ve srovnání 

s hladinami přítomnými v preimunních sérech dochází již po podání 1.dávky, po revakcinaci 

pak hladiny protilátek se dále signifikantně zvyšují. Aplikace třetí dávky neměla již na další 

nárůst hladin protilátek významný vliv, a byla tedy z budoucího ekonomického hlediska 

shledána nadbytečnou (data nejsou uvedena). Pro kontrolu byla též dokumentována 

nepřítomnost protilátek proti proteinům lyzátu E. coli.  

Pro určení 50% letální dávky A. pleuropneumoniae sérotypu 9 pro použitá 

experimentální prasata byly infikovány tři skupiny po čtyřech prasatech postupně jednotlivou 

intranasální dávkou A. pleuropneumoniae a to v koncentracích 3×106, 1×107 a 2×108 CFU. 

U dvou nižších infekčních dávek postupně narůstal výskyt závažnějších příznaků 

pleuropneumonie, nicméně až u nejvyšší dávky, tedy 2×108 CFU došlo k prvním úhynům 

prasat. Vzhledem ke skutečnosti, že v této skupině uhynula právě polovina experimentálních 

zvířat, byla infekční dávka 2×108 CFU vzata jako LD50 pro další experimenty. 
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Abychom ověřili účinnost různých kombinací rekombinantních antigenů coby vakcíny 

proti pleuropneumonii prasat, provedli jsme dva nezávislé vakcinační experimenty s následnou 

infekční dávkou LD50 A. pleuropneumoniae sérotypu 9 (Tab. 1). Post-vakcinační séra ze všech 

vakcinovaných zvířat byla odebrána den před čelenžním experimentem a testována metodou 

ELISA na hladiny protilátek proti všem antigenům použitým v této studii. Čelenž všech skupin 

vakcinovaných prasat byla provedena intranasální sondou dávkou 2×108 CFU odpovídající 

LD50. Po sedm následujících dní byla prasata denně sledována a jejich klinický stav byl 

hodnocen dle následující stupnice: 0, žádné známky prasečí pleuropneumonie; 1, zvýšená 

respirace, a/nebo občasný kašel, a/nebo občasné polehávání, a/nebo mírná apatie; 2, 

abdominální respirace, a/nebo kašel, a/nebo polehávání, a/nebo apatie; 3, dušnost, a/nebo 

neustávající kašel, a/nebo polehávání, a/nebo výrazná apatie, a/nebo krvavý výtok z čenichu 

a/nebo tlamy, a/nebo agónie; 4, smrt. Navíc byla též každý den monitorována i tělesná teplota 

jednotlivých zvířat.  

Přeživší zvířata byla usmrcena 7. den po provedení čelenže, a stejně jako zvířata 

uhynulá v průběhu experimentů, byla podrobena nekropsii s odběrem plicní tkáně a 

hodnocením četnosti výskytu typických plicních lézí. Patologické změny byly popisovány pro 

jednotlivé plicní laloky zvlášť (levý a pravý kraniální, střední a kaudální lalok), a následně byla 

pro každé zvíře ze získaných hodnot vypočtena střední hodnota plicního skóre. Vzorky plicních 

tkání byly podrobeny též histopatologickým vyšetřením (Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství, Brno, Česká Republika) (výsledky nejsou ukázány). 

Pro průkaz či vyvrácení přítomnosti A. pleuropneumoniae v odebraných vzorcích plicní 

tkáně byly tyto otištěny na misky s krevním agarem č. 4 obsahujícím 6% defibrinovanou beraní 

krev. Identifikace kolonií A. pleuropneumoniae byla provedena pomocí komerčního testu API 

NH v3.0 (bioMérieux, Durham, USA) a sérotyp zjištěn sérotypizací koaglutinačním testem dle 

Mittala (Mittal, 1993) v modifikaci dle Kučerová et al., 2005 (Kucerova, 2005) a metodou PCR 

(Chiers, 2001).  

Data uvedená v Tab. 1 jsou průměrem hodnot získaných ze dvou po sobě jdoucích 

čelenžních experimentů obdobného uspořádání. 

Z výsledků dosažených v této části disertační práce je tedy možné uzavřít, že byly 

připraveny rekombinantní antigeny, které jsou schopny jednotlivě indukovat silné imunitní 

odpovědi po experimentální imunizaci (myš, prase). Použití vakcíny obsahující směs těchto 



23 

 

 

antigenů pak vede k navození imunity proti heterologní čelenži A. pleuropneumonie sérotypu 9 

v přirozeném hostiteli (prase).  

U nejméně 50% prasat též imunizace umožnila předejít kolonizaci plicní tkáně bakterií 

A. pleuropneumoniae po čelenži dávkou LD50. 

 

 Tab. 1: Experimentální heterologní čelenž prasat intranasální dávkou LD50 A. 

pleuropneumoniae sérotyp 9.  

 
1Prasata byla imunizována dvěma dávkami příslušné vakcíny ve dvoutýdenních intervalech a následně 

čelenžována intranasálně A. pleuropneumoniae sérotyp 9 (2×108 CFU). 

2Byly provedeny dvě nezávislé imunizace a následující intranasální infekce. Zde je uveden počet prasat v příslušné 

skupině v každém z těchto dvou experimentů.  

3Sedm po sobě jdoucích dní po provedené čelenži dávkou LD50 byly u všech prasat monitorovány klinické projevy 

onemocnění. Tyto projevy byly hodnoceny podle stupnice 0-4, dle stupně závažnosti. Uvedené hodnoty jsou 

vyjádřeny jako průměr hodnot získaný z obou experimentů ± směrodatná odchylka. 

4Sedm po sobě jdoucích dní po provedené čelenži byla též u všech prasat monitorována tělesná teplota. Uvedené 

hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr hodnot získaný z obou experimentů ± směrodatná odchylka. 

5Přeživší zvířata byla usmrcena 7. den po provedení čelenže a stejně tak jako zvířata uhynulá v průběhu 

experimentů byla podrobena nekropsii s odběrem plicní tkáně a hodnocením četnosti výskytu typických plicních 

lézí. Rozsah těchto lézí byl klasifikován způsobem popsaným podle stupně závažnosti hodnotami v rozsahu 0-3. 

Uvedené hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr hodnot získaný z obou experimentů ± směrodatná odchylka.  

6Procento prasat v každé skupině pozitivních na přítomnost A. pleuropneumoniae v plicní tkáni (po reisolaci). 

7Statisticky významný rozdíl (P větší než 0,02) mezi vakcinovanou a kontrolní nevakcinovanou skupinou. 

8Statisticky významný rozdíl (P větší než 0,02) mezi skupinou vakcinovanou hexavakcínou (rApfA, rApxI-IVA a 

rTbpB) a skupinou vakcinovanou pentavakcínou (rApxI-IVA a rTbpB). 
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5 ZÁVĚRY 

5.1 Závěr studia SPM proteinu FrpC bakterie N. meningitidis 

První část práce je zaměřena na studium struktury a biochemických vlastností 

samoštěpícího modulu (SPM) proteinu FrpC bakterie Neisseria meningitidis a možnosti jeho 

využití jako alternativního systému pro purifikaci rozpustných rekombinantních proteinů. 

Biologická funkce proteinu FrpC je neznámá, ale na základě jeho podobnosti se známými RTX 

faktory virulence jiných patogenních baktérií je možné předpokládat, že by protein FrpC mohl 

hrát významnou roli v patogenezi invazivního meningokokového onemocnění. Bližší znalost 

struktury sekvence SPM vykazující unikátní vápníkem-indukovatelnou autokatalytickou 

samoštěpící aktivitu by mohla v budoucnu vést k objasnění  biologické aktivity FrpC proteinu. 

  Pro účely strukturní analysy SPM byla připravena sada zkrácených variant SPM ve fúzi 

s proteinem glutathion S-transferasou a C-koncovou histidinovou afinitní kotvou. Vhodné 

sekvence SPM pro deleční mutagenezi (neesenciální oblasti proteinu SPM, které jsou přístupné 

štěpení vybranými proteolytickými enzymy) byly predikovány in silico a zmapovány in vitro 

metodou parciálních štěpů. Bylo zjištěno, že tyto oblasti jsou lokalizovány v pozicích SPM239, 

SPM177, SPM153 a SPM134. Byla určena minimální část SPM esenciální pro úplné zachování 

jeho autokatalytické štěpící aktivity (SPM169). Přestože posledním aminokyselinovým zbytkem 

nezbytným pro zachovanou štěpící aktivitu SPM se ukázal být aminokyselinový zbytek 

v pozici 169, zcela stabilní štěpitelnou sekvencí je až SPM177. 

Pomocí 1H, 13C a 15N NMR byla studována struktura této zkrácené formy SPM177. Byla 

získána předběžná strukturní data ukazující na možnost interakce N- a C-koncové oblasti 

proteinu SPM177 v přítomnosti vápenatých iontů. Obě tyto oblasti obsahují vysoce 

konzervované aminokyselinové zbytky. Byl tedy studován jednak význam konzervovaného 

aspartátu v pozici 165 SPM (Asp165) ve vztahu k autokatalytické štěpící aktivitě SPM. Bylo 

ukázáno, že je-li provedena záměna za glutamát, dochází k výraznému snížení autokatalytické 

štěpící aktivity. Je-li však provedena záměna za asparagin či alanin je tato aktivita zcela 

zrušena. Byl také studován vliv aminokyselinového složení N-terminálního konzervovaného 

oktapeptidu SPM na jeho autokatalytickou štěpící aktivitu. Bylo ukázáno, že jakákoli 

z provedených aminokyselinových záměn vede ke ztrátě této aktivity.  
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Byl navržen purifikační systém založený na zde popsaných  vlastnostech SPM. 

Použitelnost a výtěžnost tohoto systému byla definována pro sadu zde připravených fúzních 

proteinů  (Cat-SPM-CBD,    LacZ-SPM-CBD,    GST-SPM-C-His, MalE-SPM-C-His a AC-

SPM-CBD). U všech uvedených fúzních proteinů bylo pozorováno, že kinetika štěpení je 

srovnatelná s kinetikou původního FrpCΔRTX. Bylo též provedeno srovnání hodnot 

specifických enzymatických aktivit konvenčně purifikovaných volných proteinů LacZ-C-His a 

N-His-CAT s aktivitami proteinů purifikovaných systémem založeným na samoštěpitelné 

afinitní kotvě SPM-CBD. Bylo zjištěno, že účinnost purifikačního systému založeného na 

SPM-CBD je srovnatelná s komerčně dostupným systémem založeným na int-CBD.  

  

5.2 Závěry studia využití rekombinantních antigenů bakterie A. 

pleuropneumoniae k vakcinaci prasat proti aktinobacilové 

pleuropneumonii 

Druhá část práce pojednává o významných faktorech virulence bakterie A. 

pleuropneumoniae a o vývoji nové účinné vakcíny proti prasečí pleuropneumonii. 

Pleuropneumonie je vysoce rozšířené infekční onemocnění ve velkochovech prasat po celém 

světě. Vzhledem k vysoké mortalitě, růstové retardaci a zvýšené spotřebě antibiotik, má 

celkově obrovský negativní dopad na hospodářství průmyslu chovu prasat. Žádná z doposud 

vyvinutých vakcín však neposkytuje ochranu před celým spektrem existujících sérotypů A. 

pleuropneumoniae a neumožňuje ani zabránit kolonizaci respiračního traktu infekčním agens.  

V poslední dekádě bylo za tímto účelem testováno několik různých proteinových preparací Apx 

toxinů – hlavních virulenčních faktorů A. pleuropneumoniae - a různých typů vnějších 

membránových frakcí, jakož i několik zcela nových proteinových antigenů. Mezi ty patří též 

ApfA podjednotka fimbrií typu IV bakterie A. pleuropneumoniae. 

V této práci byla testována imunogenicita a protektivní potenciál rekombinantního 

ApfA v modelu prasečí pleuropneumonie, a to jak pro samotné ApfA coby jednosložkové 

vakcíny, tak v kombinaci se  čtyřmi RTX exotoxiny (ApxIA-ApxIVA) a transferin-vázajícím 

proteinem B, TbpB. Získané výsledky ukázaly, že nejúčinnější z testovaných vakcín je vakcína 

složená z šesti podjednotek (rApxIA, rApxIIA, rApxIIIA, rApxIVA, rTbpB a rApfA). 
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