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Abstrakt 

Úvod:  

V poslední době stále roste zájem o regulaci genové exprese pomocí malých 

nekódujících RNA (sRNA). Jako první sRNA byla v 60. letech objevena 6S RNA u E. coli 

(délka ~184 nt). Trvalo ovšem dalších ~ 30 let než byla pochopena její funkce. 6S RNA se 

váže během stacionární fáze na RNA polymerázu (RNAP), obsahující faktor σ70
 (primární 

faktor sigma) a tím je zabráněno transkripci ze σ70
 – dependentních promotorů. 

V naší laboratoři byla objevena malá RNA (délka ~300 nt) ve stacionární fázi 

Mycobacterium smegmatis. Tato sRNA byla následně pojmenována jako Ms 1. Funkce Ms 1 

je prozatím neznámá a předchozí experimenty naznačují, že by se mohla vázat na RNAP, 

neobsahující faktor sigma A. 

 

Cíle:  

Cílem této diplomové práce je přispět k charakterizaci Ms 1. 

 

Přístupy:  

Jako první jsem pomocí klonování, afinitní chromatografie a transkripce in vitro 

připravil komponenty pro následující experimenty in vitro: RNAP, σA
, Ms 1 a její mutované 

varianty. Dále byly tyto komponenty použity ve vazebných pokusech na nativním gelu 

a v transkripčních experimentech. 

 

Výsledky: 

Byly připraveny RNAP, σA
, Ms 1 a její varianty. In vitro vazebné testy ukázaly, že se 

wt Ms 1 váže na RNAP, na rozdíl od některých mutovaných Ms 1. Byly tak identifikovány 

oblasti Ms 1, důležité pro vazbu. 

Následně byl sestaven aktivní transkripční systém. RNAP z M. smegmatis obsahující 

σA
 úspěšně transkribovala z promotoru Pveg. 

 

Klíčová slova: 

 Mycobacterium smegmatis, Ms 1, RNA polymeráza, faktor sigma, sRNA, transkripce 

  



 
 

Abstract 

Introduction:  

In recent years, there has been growing interest in regulation of gene expression by 

small non-coding RNA (sRNA). The first sRNA discovered in 1960s was 6S RNA from E. 

coli (length ~184 nt). It took ~ 30 years to obtain meaningful insights into its function. 6S 

RNA binds during stationary phase to RNA polymerase (RNAP) containing sigma factor 70 

(primary sigma factor), thereby preventing transcription from σ70
 – dependent promoters. 

In our laboratory we discovered a small RNA (length ~300 nt) in stationary phase of 

growht in Mycobacterium smegmatis. This sRNA was named Ms 1. The function of Ms 1 is 

uknown and preliminary experiments indicated that Ms 1may bind to RNAP that lacks σ 

factor (σA
). 

 

Goals:  

The aim of this Diploma project is to contribute to the characterization of Ms 1. 

 

Approaches:  

 First, by molecular cloning, affinity chromatography and in vitro transcription 

I prepared the tools for subsequent experiments in vitro: RNAP, σA
, Ms 1 and its mutated 

variants. Next, these tools were used for binding experiments on native gels and for 

transcription experiments. 

 

Results:  

RNAP, σA
, Ms 1 and its variants were prepared. In vitro binding assays showed that wt 

Ms 1 but not a mutated variant of Ms 1 binds to RNAP. Using this assays were identified 

areas of Ms 1 that are important for binding. 

An active in vitro transcription system was established. M. smegmatis RNAP 

containing σA
 successfully transcribed from the Pveg promoter. 

 

Keywords: 

 Mycobacterium smegmatis, Ms 1, RNA polymerase, sigma factor, sRNA, transcription 
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sRNA small RNA (malá RNA) 

SRP Signal recognition particles (signální rozpoznávací částice) 

T-box  terminal box (terminační box) 

TNX     transkripce
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1 Úvod  

Bakterie, jako jedny z mála organismů na planetě Zemi, jsou schopny přežívat 

v rozličných přírodních podmínkách, a proto je můžeme najít prakticky kdekoliv a to včetně 

extrémních stanovišť. Jsou také považovány za organismy velmi přizpůsobivé a k tomu jim 

napomáhá jejich rychlá reakce na vnější podněty pomocí regulace genové exprese. Ta je 

základem buněčné diferenciace, morfogeneze a přizpůsobivosti organismu. 

Bakteriální buňka přechází v nepříznivých podmínkách do stacionární fáze růstu a je 

schopna regulovat expresi genů na úrovni transkripce. Jako klíčová molekula tohoto procesu 

je brán enzym RNA polymeráza (RNAP). Jeden ze způsobů regulace může být uskutečněn 

např. díky navázání (nenavázání) bílkovinných faktorů na RNAP, nebo za pomoci malých 

RNA molekul (sRNA). 

Jako první z těchto malých RNA byla objevena 6S RNA u E. coli. 6S RNA inhibuje 

transkripci svým navázáním na holoenzym RNAP. 

 Námi zkoumaný nepatogenní kmen modelového organismu Mycobacterium 

smegmatis 6S RNA pravděpodobně neobsahuje. Namísto ní je ve stacionární fázi přítomna 

jiná abundantní sRNA a to tzv. Ms 1, jejíž některé aspekty tato diplomová práce 

charakterizuje. Je zde hledána odpověd na to, zda se Ms 1 váže na RNAP a pokud ano, které 

její části jsou pro tuto interakci důležité. Rovněž byl připraven transkripční systém in vitro 

pro následné experimenty vlivu Ms 1 na transkripci. 

Za tímto účelem byly klonovány a samostatně purifikovány komponenty 

transkripčního systému pro vazebné testy na nativních gelech a pro in vitro transkripce. 

Práce je rozdělená do části rešeršní, která pojednává o RNAP, transkripčním cyklu 

a regulaci transkripce pomocí malých RNA, a do části experimentální, která popisuje zejména 

provedené experimenty. 
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2 Enzym RNA polymeráza 

Jádro RNAP je evolučně zakonzervováno v sekvenci, struktuře a funkci ve všech 

živých organismech, i když mezi jednotlivými druhy existují i významné rozdíly ve složení 

jeho podjednotek. Bakterie obsahují, na rozdíl od eukaryot, pouze jednu formu tohoto enzymu 

– DNA dependentní RNA polymerázu (Ebright, 2000; Haugen et al., 2008). 

2.1 Podjednotky RNAP a jejich funkce 

Jádro enzymu RNAP (E) se u bakterií skládá z podjednotek α2ββ’ω. Tyto podjednotky 

dohromady vytváří komplex velký 400 kDa. Celková struktura bakteriální RNAP má tvar tzv. 

„krabího klepeta“. Podjednotky β a β‘ (velikost 150 a 155 kDa, měřeno v Escherichia coli 

RNAP) tvoří dvě hlavní „klepeta“ (cca 150 x 115 x 110 Å), které jsou od sebe odděleny cca 

27 Å (2,7 nm) širokým kanálem, uvnitř kterého se nachází aktivní místo s katalytickým Mg
2+ 

(Zhang et al., 1999). 

Dimer podjednotky α2 (37 kDa) je umístěn na rozhraní „Beta klepet“ a podjednotka ω 

(11 kDa) je spojena především s β‘ podjednotkou (obr. 1) (Ghosh et al., 2010). Každá z alfa 

podjednotek se skládá ze dvou domén: 26 kDa velká N - koncová doména (α - NTD) a 9 kDa 

velká C - terminální doména (α -CTD), které jsou spojeny flexibilním linkerem (Blatter et al., 

1994). α - NTD dimerizuje a je zodpovědná za sestavení velkých β a β‘ podjednotek. α - CTD 

spolupracuje s celou řadou transkripčních aktivátorů a je schopná interagovat s DNA 

sekvencemi promotorů (Gourse et al., 2000; Haugen et al., 2008). 

I přes to, že jádro RNAP obsahuje všechny determinanty pro katalýzu transkripce, 

není schopno vázat se na promotorovou DNA. Pro zahájení transkripce je zprvu nezbytné, 

aby se na RNAP navázala podjednotka zvaná faktor sigma (σ), který s RNAP utváří plně 

funkční holoenzymový komplex (Eσ). 

Aktivní místo kanálu RNAP je obklopeno pěti doménami: β‘ - clamp, β‘ - jaw, β‘ - 

flap a β upstream a downstream lobes (obr. 2) (Ghosh et al., 2010). Tyto domény jsou 

schopny samostatného pohybu jako tuhá tělesa a umožňují vazbu faktorů na promotor 

(Murakami et al., 2002a; Murakami & Darst , 2003; Wigneshweraraj et al., 2006). Společně 

regulují otevření a zavření hlavního kanálu během transkripce cyklu a řídí nasouvání DNA do 

aktivního místa kanálu. (Murakami et al., 2002b; Murakami & Darst, 2003). 

 

 

 



11 

 

Obr. 1 – Organizace podjednotek bakteriálního jádra RNAP.  

β (fialová), β‘ (žlutá), α podjednotky (pouze NTD) (zelená/tyrkysová), ω (růžová) a σ (oranžová) (Ghosh et al., 

2010). 

 

 

Obr. 2 – Mobilní domény RNAP. 

Strukturně konzervované mobilní moduly 

katalytických β a β‘ podjednotek. Na 

obrázku jsou povrchově vykresleny a 

barevně odlišeny: β-flap (zelená), β-

upstream (US) lobe (oranžová), β-

downstream (DS) lobe (žlutá), β‘-clamp 

(modrá) a β‘-jaw (fialová). Pozice, na které 

se nachází navázaný faktor σA
 je označena 

červenou linií. 

Horní a spodní (Upstream, downstream) 

strana RNAP jsou označeny (Ghosh et al., 

2010). 
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2.2 Faktory sigma  

Od objevu faktorů sigma se postupně přicházelo na to, že tyto proteiny mají zásadní 

význam pro funkci RNAP (vytváří σ/RNAP holoenzym) a tedy i celé transkripce. Jejich role 

spočívá v rozpoznání a vazbě na specifické promotorové sekvence a díky tomuto je umožněna 

vazba RNAP k cílovému promotoru (Burgess et al, 1969). 

Bakteriální faktory sigma jsou řazeny do dvou rodin, σ
70

 a σ
54

, které jsou 

pojmenovány podle molekulových hmotností prvních objevených zástupců. Většina 

bakteriálních faktorů σ jsou členy třídy σ
70

. Faktory rodiny σ
70

 mohou být rozděleny do čtyř 

skupin. Skupina 1, neboli také primární faktory σ, jsou zodpovědné za transkripci 

housekeeping genů a jsou velmi zásadní pro životaschopnost bakterie. Tento housekeeping 

faktor sigma je u mykobakterií nazýván sigma A (σA
), stejně tak je tomu u B. subtillis, na 

rozdíl od E. coli, kde je označen jako faktor σ70
.  

Skupiny faktorů sigma 2-4 jsou brány jako alternativní a zajišťují například buněčnou 

odpověď na stres (Gruber & Gross, 2003). 

Naopak třída σ
54

 má jen jednoho člena, σ
54

, který sdílí slabou sekvenční homologii 

a  promotorovou specificitu s třídou σ
70

. Jedná se o sigma faktor spojený s transkripcí genů 

souvisejícími s metabolismem dusíku a různými stresy s ním spojenými (Buck et al., 2000; 

Paget & Helmann, 2003). σ
54 

je mezi bakteriemi široce rozšířen, a to tak, že alespoň 60% 

bakteriálních genomů, v genomové databázi EBI, obsahuje jeden gen pro faktor σ
54

 

(Wigneshweraraj et al., 2008). 

Samotné faktory σ nejsou schopné rozpoznat promotor. Jejich funkce je tedy také 

závislá na RNAP a v momentě navázání zřejmě změní svou konformaci a stávají se aktivními 

(Severinov, 2000). Toto platí pro hlavní faktory sigma. Některé alternativní faktory sigma se 

váží samostatně (bez RNAP), jako je např. faktor σD
 z Bacillus subtillis, který je schopen se 

samostatně navázat na flagelinový promotor. (Chen & Helmann, 1995). Obecně ale není tato 

problematika příliš prostudována. 

Faktory sigma nicméně vytvářejí holoenzym s RNAP a jejich vlastnosti se v závislosti 

na rodině faktorů liší.  

Bakterie mohou obsahovat jeden až několik desítek faktorů sigma. Příkladem bakterie, 

u které najdeme pouze jeden faktor sigma, je Mycoplasma genitalium. Streptomyces 

coelicolor má 63 faktorů σ, Bacillus subtilis 18 σ faktorů a E. coli 7 σ faktorů (Gruber & 

Gross , 2003). Námi studovaný druh Mycobacterium smegmatis obsahuje 26 sigma faktorů, 

což je dvojnásobně větší počet než u patogenního druhu Mycobacterium tuberculosis. 
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Dvojnásobný počet faktorů sigma v M. smegmatis je zřejmě dán především velikostí genomu 

(6.9 Mb versus 4.4 Mb). Nicméně k dnešnímu dni neexistuje žádný jiný bakteriální rod, který 

by mezi sebou měl druhy s takovým rozdílem v počtu sigma faktorů (Waagmeester et al., 

2005). Při fylogenetických analýzách bylo rovněž zjištěno, že se v M. smegmatis nevyskytují, 

na rozdíl od M. tuberculosis, geny pro σI
, σC

 a σK
. Zřejmě právě tyto faktory jsou zodpovědné 

za virulenci. U σC
 byl tento fakt již prokázán v souvislosti s letálními účinky u myší (Sun et 

al., 2004). 

2.2.1 σ54 – RNAP holoenzym 

Holoenzym σ
54

 – RNAP (Eσ
54

) se váže na promotor v oblasti -24 (GG) a -12 (TGC) 

proti směru transkripce (počítáno od jejího počátku) v poloze +1 a zůstává zde v energeticky 

výhodnější zavřené konformaci, která jen zřídka isomerizuje do otevřeného komplexu (Buck 

et al., 2000; Wigneshweraraj et al., 2005). Pro otevření promotoru a iniciaci transkripce se na 

Eσ
54

 musí navázat proteinový aktivátor, který hydrolyzuje ATP a využívá uvolněnou energii 

na změnu konformace substrátu (Xu & Hoover, 2001; Zhang et al., 2002; Schumacher et al., 

2004; Rappas et al., 2007). σ
54

 je rozdělen do tří oblastí na základě jejich funkcí (Cannon et 

al., 1997; Buck et al., 2000; Bordes et al., 2003). Jelikož nejsou nadále σ
54

 – dependentní 

promotory součástí této práce, nebude jim věnována větší pozornost. 

 

2.2.2 σ70 – RNAP holoenzym 

Typický σ
70

 – RNAP holoenzym (Eσ
70

), se váže na promotory s konzervovanými 

motivy, které se nachází na pozici – 35 (TTGACA) a – 10 (TATAAT) proti směru transkripce 

(počítáno od jejího počátku) v poloze +1 (Gruber & Gross, 2003; Paget & Helmann, 2003). 

Zástupci faktorů třídy σ
70

 se skládají ze čtyř helikálních domén (σ1, σ2, σ3, σ4), které jsou 

spojeny pružnými linkery (Malhotra et al., 1996; Campbell et al., 2002; Murakami et al., 2002 

a, b). Tyto domény se skládají ze subdomén, které jsou funkčně odlišné (obr. 3)(Murakami & 

Darst, 2003; Haugen et al., 2008). Dvě DNA - vazebná místa se nachází v oblastech 2.4 a 4.2 

a rozpoznávají promotorové oblasti -10 a -35. Pokud je přítomna i oblast 3.0 (dříve nazývána 

oblast 2.5), je umožněno i rozpoznání prodloužené oblasti -10 (oblast – 10 rozšířená o TG 

nukleotid směrem upstream od -10). Oblast 1.1 je přítomna pouze u primárních faktorů 

sigma, kde funguje jako autoinhibitor, který zakrývá DNA vazebné oblasti u volných σ
70

. 

Residua v oblasti 2.3 se podílejí na rozvolnění dvoušroubovice DNA (Campbell et al., 2002) 

(obr. 3). 
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Obr. 3 – Jednotlivé domény a subdomény sigma faktoru A. 

Modře vyznačeny nekonzervované oblasti faktoru σ. 

 

2.2.3 RbpA (RNAP binding protein A) 

RbpA je 14 kDa velký proteinový dimer, vázající se na RNAP. Poprvé byl objeven 

u zástupce aktinomycet Streptomyces coelicolor, kde stimuloval transkripci z ribozomálních 

promotorů, regulovaných housekeeping faktorem σ
HRD

 (Paget et al., 2001; Newell et al., 

2006). Jeho přítomnost v mykobakteriích zvyšuje, zatím neznámým mechanismem, odolnost 

mykobakterie proti rifampicinu (antibiotikum proti tuberkulóze a lepře) (Dey et al., 2010; Dey 

et al., 2011). Doposud bylo dokázáno, že je role RbpA v rezistenci mykobakterie nepřímá, 

protože nemá žádný efekt na citlivost RNAP k rifampicinu, ale stimuluje transkripci 

kontrolou faktoru σ
A
. Transkripce regulované stresem nejsou ovlivněny RbpA. Vazebné místo 

pro RbpA se nachází na β podjednotce RNAP na tzv. “Sandwich - Barrel Hybrid“ motivu. 

RbpA modifikuje strukturu jádra RNAP, zvyšuje jeho afinitu k σ
A
 a usnadňuje sestavení 

transkripčně kompetentního promotorového komplexu. Řízená stimulace RbpA má vliv na 

genovou expresi housekeeping genů a pomáhá tak mykobakteriím tolerovat vyšší hladinu 

rifampicinu během infekce. Gen pro RbpA (rbpA) je nejvíce exprimován v průběhu 

stacionární fáze, oxidativním stresu a v přítomnosti rifampicinu. Podle dosavadních výsledků 

se dá protein RbpA považovat za další z rodiny transkripčních regulátorů (Hu et al., 2012). 

 

2.2.4 Faktor sigma A u Mycobacterium smegmatis 

Stejně jako u ostatních grampozitivních bakterií se označuje i housekeeping faktor 

sigma u mykobakterií písmenem A. Je kódován genem sigA a za pomoci provedených testů 

bylo dokázáno, že se tento faktor sigma produkuje po celou dobu růstu kultury, byť je jeho 

množství v jednotlivých fázích různé. Navíc je aminokyselinová sekvence sigA vysoce 

konzervována a to i u ostatních zástupců mykobakterií (Gomez et al., 1998). Např. u kmenu 

M. bovis dokonce došlo ke snížení jeho virulence, když byla provedena bodová mutace na 3´ 

konci genu sigA v záměně argininu 522 za histidin (Collins et al., 1995). Toto dokazuje fakt, 

že je σ
A
 u patogenních mykobakterií primárním faktorem sigma, důležitým pro virulenci. 
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Zvláštností je také zjištění, že se v pozdní stacionární fázi přibližně 3x zvýší transkripční 

aktivita genu sigA, ale zároveň dojde ke snížení množství σ
A
 v buňce (obr. 4). Zvýšená 

hladina množství sigA mRNA během stacionární fáze, může sloužit pro případnou rychlou 

translaci σ
A
 v situaci opětovného zlepšení okolních podmínek (Gomez et al., 1998). 

 

obr. 4 – Exprese sigA v Mycobacterium smegmatis (Gomez et al., 1998) 

A) Během exponenciální a stacionární fáze růstu byla měřena β – galaktozidázová aktivita u kmenu SM18 

(obsahující sigA-lacZ) a vyjádřena jako nanomoly nitrofenylu produkované za minutu a na miligram 

proteinu (●). Růstová křivka (□) představuje totožnou kulturu SM18. 

B) Hladina σA
 u kmenu mc

2
155 v exponenciální a stacionární fázi byla stanovena Western – imunoanalýzou 

s monoklonální protilátkou 2G10. Vzorky v řadách 1-9 korespondují s časovými body v grafu C. Řada 10 

je purifikovaná RNAP. 

C) Intenzita v řadách 1-9 byla vyjádřena do grafu v procentech maximálního množství (●), korespondujíc 

s růstovou křivkou (□).  
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3 Bakteriální transkripce 

 Transkripce je enzymatický proces, při kterém je hlavním aktérem RNAP, přepisující 

templátové vlákno DNA do RNA. 

Skládá se ze tří kroků – iniciace, elongace a terminace a je jedním mechanismů v buňce, 

díky kterým lze dosáhnout účinné regulace genové exprese. Jako model pro následující text 

slouží hlavní vegetativní faktor sigma σ
A/70

. 

 

3.1 Iniciace 

Tento krok začíná rozpoznáním –10 promotorové oblasti (T12A11T10A9A8T7 konsensus 

sekvence) na DNA sigma podjednotkou holoenzymu a navázáním RNAP na toto místo. 

Oblast –10, je také často nazývána Pribnovůw box a jedná se o nejvíce konzervovaný a 

esenciální, bakteriální promotorový motiv (Hook-Barnard & Hinton, 2007; Shultzaberger et 

al., 2007). 

Na oblast -10 se váže podjednotka sigma, respektive její 2. doména (region 2.3 a 2.4). 

Z oblasti -10 jsou poté nejdůležitější báze A11 a T7, které vyčnívají nad povrch páteře DNA 

(netemplátového vlákna) a jsou vnořeny hluboko do proteinové kapsy enzymu (Feklistov et 

al., 2011). 

RNAP zde funguje především jako molekulární „izomerační stroj“, který využívá 

volné energie k navázání a změně konformace promotoru (Saecker et al., 2011). 

 Jakmile se na promotor naváže holoenzym RNAP, vzniká tzv. uzavřený promotorový 

komplex (RPc) a podjednotka σ okamžitě izomerizuje promotor za vytvoření transkripčně 

kompetentního otevřeného komplex (RPo), ve kterém se separují jednotlivá vlákna DNA 

a  vytvářejí transkripční bublinu (deHaseth et al., 1998). Do RPo se naváží nukleoidy, které 

jsou komplementární k +1 a +2 místům na templátovém řetězci. Tím se vytvoří pre-iniciační 

komplex, připravený na elongaci. V tomto bodě syntetizuje RNAP, na některých 

promotorech, krátké abortivní transkripty (2-14 nt) a až poté započne elongace (Haugen et al., 

2008). 

 Následné uvolnění sigma podjednotky je spojeno se zahájením elongační fáze, nebo 

s neúspěšným zahájením transkripce. 

 Bylo zjištěno, že je struktura σ
A
 – dependetního promotoru u mykobakterií stejná, jako 

u σ
70

 – dependentních promotorů E. coli (Gomez & Smith, 2000; Unniraman et al., 2002), 

a z toho důvodu je zde uvedena ukázka navázaní holoenzymu RNAP/σ
70

 na σ
70 

- dependentní 

promotor u E. coli, kde je podrobněji popsána funkce jednotlivých částí (obr. 5).  
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Obr. 5 – Schéma otevřeného bakteriálního promotoru (Saecker et al., 2011; Feklistov et al., 2011) 

Šedě jsou znázorněny nukleotidy na templatovém (dole) a netemplátovém řetězci (nahoře) DNA. 

Sekvence rozeznávané doménami primárního faktoru sigma jsou zbarveny černě a žlutě. 

1-4 –domény σ70 

1.2, 2.3, 2.4, 3.0, 4.2 – oblasti jednotlivých domén faktoru sigma. 

UP oblast – Pokud je přítomna, zvyšuje aktivitu promotoru tím, že interaguje s αCTD (Ross et al., 2001; 

Haugen et al., 2008). 

-35 oblast – hexamer rozeznávaný oblastí 4.2 (deHaseth et al., 1998) 

mezera – cca 17 bp  dlouhá, oddělující promotorové oblasti. 

prodloužení oblasti -10 – interagující se sigma doménou 3. Neobsahují ji všechny promotory, stejně jako UP 

oblast. 

-10 oblast – je nazývána TATA box, nebo také Pribnovůw box. Interaguje s oblastmi faktoru sigma 2. 3 a 2.4 

(deHaseth et al., 1998). 

diskrimináor – GC bohatá oblast, na kterou se váže σ oblast 1.2. U Thermus aquaticus bylo dokázáno, že se 

hlavní sigma faktor váže nejlépe na promotory, které tento diskriminátor obsahují (Feklistov et al., 2006). 

+1 startovní místo – Jak již název napovídá, jedná se o místo začátku transkripce. 

3.2 Elongace 

Jedná se o vysoce produktivní proces. Elongační komplex je schopen bez přerušení 

syntetizovat tisíce nukleotidů dlouhé RNA řetězce, dokud nedojde k destabilizaci na 

terminátorech, které vymezují konec RNA a to většinou s přesností na nukleotid. Na rozdíl od 

iniciačních komplexů, které se značně liší svou složitostí a složením proteinů, jsou ty 

elongační u prokaryot a eukaryot více homologní (Vassylyev, 2009). 

Tvorba elongačního komplexu (EC) není doprovázena velkými změnami struktury 

jádra RNAP (Vassylyev et al., 2002). RNAP opouští promotor a pohybem podél řetězce 
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vytváří transkript RNA. Enzym připojuje nukleotidy na 3´OH skupinu ribózy (Vassylyev, 

2009). 

Důležitými prvky tohoto procesu u bakterií jsou také tzv. elongační faktory, které se 

váží do sekundárního kanálu RNAP a tím ovlivňují její aktivitu během elongace (Borukhov et 

al, 1993). Počty těchto proteinových regulátorů stále narůstají, a jelikož je jejich důležitost 

nezpochybnitelná, bude zde několik z nich stručně zmíněno. 

3.2.1 GreA a GreB 

Tyto faktory potlačují pauzy RNAP a podporují její katalitickou činnost. V případě, že 

RNAP narazí v průběhu elongace na překážku, dojde ke sklouznutí RNAP o několik 

nukleotidů zpět a 3´ konec vytvářejícího se vlákna RNA je odsunut z aktivního místa. Štěpení 

RNA, které indukuje faktor Gre, vytváří nové 3´ konce, což dává RNAP druhou šanci 

transkribovat a obnovit elongaci. GreA vyvolává hydrolýzu, při které jsou produkovány di- 

a tri-nukleotidy, zatímco GreB hydrolýza vytváří fragmenty až 18 nt dlouhé, v závislosti na 

zpětném posunu RNAP. GreA může pouze zabránit přerušení transkripce, GreB navíc může 

aktivovat dříve přerušené transkripční komplexy (Borukhov et al, 1993). Faktory Gre jsou 

evolučně konzervované a jejich homology byly nalezeny ve více než 60 druzích bakterií. 

Všichni členové rodiny Gre jsou cca 160 aminokyselin dlouhé polypeptidy s podobnou 

strukturou, sestávající se ze dvou domén: N-terminální domény (Gre-NTD) a C-terminální 

globulární domény (Gre-CTD). NTD je zodpovědná za indukci typově specifických 

nukleolytických a anti-terminačních činností, zatímco CTD za vysokou afinitou faktoru Gre 

na RNAP (Fish & Kane, 2002). 

3.3 Terminace 

Při transkripci musí plnit RNA polymeráza dvě důležité funkce. Zaprvé musí tvořit 

vysoce stabilní elongační komplex, který je schopen se pohybovat podél DNA na vzdálenost 

kilobazí a více, ale na druhou stranu musí být EC dostatečně labilní, aby mohlo dojít 

k disociaci po obdržení terminačního signálu. U prokaryot je 50% všech transkriptů ukončeno 

specifickou sekvencí DNA (terminátor), které kódují RNA skládající se z GC-bohaté 

vlásenky a následně ze 7-9 nukleotidů dlouhé uracilové oblasti (Lesnik et al., 2001; Nudler & 

Gottesman, 2002). 

Terminátory se nachází na koncích kódujících oblastí, zastavují transkripci a zabraňují 

pročtení až do sousedních genů, nebo mohou ležet v regulační oblasti před určitým genem, 

což ovlivňuje transkripci další sekvence (Merino & Yanofsky, 2005). Takto vypadá terminace 
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bez pomocných proteinových faktorů. Nicméně existují také proteiny (antiterminační 

faktory), které umožní RNAP pročíst terminační sekvenci a pokračovat dál, nebo také tzv. 

faktory ρ (protein Rho), o kterých se dále podrobněji zmíním. 

3.3.1 Rho 

Rho, kódovaný genem rho, je univerzální protein, který se až na několik výjimek 

nachází u všech bakterií. Rho je homohexamer s protomerem velkým 46,8 kDa. Poprvé byl 

objeven a purifikován J. W. Robertsem v roce 1969. Ihned poté se stal nástrojem pro 

zkoumání regulační role pomocných proteinů v prokaryotické terminaci transkripce (Roberts, 

1969) 

V buňce se Rho váže na netranslatovanou RNA a ukončuje syntézu mRNA. Je také 

zásadní pro přežití většiny prokaryot. Rho je jako molekula RNA/DNA helikáza, nebo 

translokáza, která disociuje RNAP z DNA templátu za uvolnění RNA. Rho se pohybuje po 

řetězci RNA ve směru e směru 5´→3´ dokud nedosáhne elongačního komplexu (Epshtein et 

al., 2010). Energie je zajištěna hydrolýzou ATP prostřednictvím ATPázové aktivity proteinu 

(Richardson, 2002; Richardson, 2003).  

4 Malé RNA v bakteriích 

Kromě proteinů mohou hrát důležitou regulační roli i malé (sRNA). S rostoucím 

počtem objevených malých RNA si uvědomujeme jejich stále větší význam v regulaci genové 

exprese u mnohých organismů. Jedná se o nekódující RNA, které mohou ovlivnit transkripci 

v interakci s RNA polymerázou (Wassarman & Storz, 2000), nebo působí jako post-

transkripční regulátor ve vazbě s mRNA a chovají se tak jako cis transkripční regulátor 

(riboswitch) (Tucker et al., 2005), nebo interagují s buněčnými proteiny a mění jejich aktivitu 

(Vogel & Sharma, 2005). 

Existuje několik příkladů toho, jak může sRNA regulovat transkripci. Důležitým 

regulátorem je 6S RNA z E. coli, který se váže na RNAP/σ
70

 a tím inhibuje transkripci ze σ
70

-

 dependentních promotorů (Wassarman & Storz, 2000). 

RNA molekuly mají tendenci skládat se do velkého množství struktur, přičemž mnoho 

z těchto konformací je i nefunkčních. Obvykle se předpokládá, že jsou vyžadovány nezbytné 

proteiny, nebo jiné intracelulární faktory, aby pomohly RNA molekulám ke složení a utvoření 

funkčního RNA/protein komplexu (Schroeder & Barta, 2004). 

Mechanismus, kterým sRNA identifikují a váží se na své cílové molekuly, není 

u mnoha případů ještě pochopen. Jako prototyp bakteriální sRNA je brána molekula RNA o 
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délce 50 – 300 nukleotidů (nt), která svým párováním bazí vytváří složité sekundární 

struktury, mající v mnohých případech i funkční význam. 

4.1 T box 

 T box je jeden z dobře prostudovaných regulačních mechanismů malých RNA, díky 

kterému buňky udržují odpovídající intracelulární hladiny aminoacylové transferové RNA 

(aa-tRNA). Většina Gram – pozitivních bakterií používá pro kontrolu hladiny aa-tRNA tzv. 

regulační systém T box (Green et al., 2009). Jako T box je označována speciální skupina 

RNA nacházející se na 5´ – konci netranslatované oblasti mRNA pro regulaci genu nebo 

operonu. T box RNA rozpoznává tRNA obsahující příbuzný antikodon a rozlišuje mezi 

nenabitou tRNA a aa-tRNA . Obvykle kontrolují genovou expresi prostřednictvím předčasné 

terminace transkripce (Vitreschak et al., 2008; Green et al., 2009). T box motiv byl původně 

identifikován u genu tyrosyl - tRNA syntetázy (tyrS) v Bacillus subtilis a byla prokázán jeho 

reakce na aminoacylový stav tyrosyl-tRNA (Henkin et al., 1992; Grundy & Henkin 1993). 

Mechanismus T boxu je následně stručně popsán u obr. 6. 

 

 

Obr. 6 - T box mechanismus (Green et al., 2009).  

Exprese genů ve skupině T boxu je regulována poměrem nabité a nenabité tRNA v buňce.  

(A) Aminoacylovaná tRNA se váže pouze na specifickou smyčku a přítomnost aminokyseliny zabraňuje 

interakci konce akceptoru na tRNA s antiterminátorem. Je k dispozici více stabilní terminační helix a transkripce 

je ukončena. 

 (B) Nenabitá tRNA interaguje jak se specifickou smyčkou, tak s antiterminačním helixem, což stabilizuje 

antiterminator (červená - modrá), který izoluje sekvence (modrá), podílející se tvorbě terminátorového helixu a 

transkripce se pročte přes terminační místo. Vazba nenabité tRNA má za následek strukturní změny v celé RNA. 
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tRNA je na obrázku značena azurové, aminokyseliny (aa) žlutě, v kruhu připojeným k 3´ konci nabité tRNA. 

Pozice párování bází mezi vedoucí RNA a tRNA jsou zobrazeny jako zelené linky. 

4.2 6S RNA 

Na rozdíl od mnoha nově objevených malých RNA (Storz et al., 2005, Hannon et al., 

2006), byla 6S RNA u Escherichia coli poprvé identifikována již v 60. letech jako velmi 

abundantní RNA ve stacionární fázi. Jedná se o nekódující RNA o délce 190 nukleotidů a její 

funkce zůstávala záhadou po mnoho let. Dřívější výzkumy se zaměřovaly na fakt, zda by 

nemohla být 6S RNA součástí signální rozpoznávací částice (SRP) jako eukaryotická malá 

7SL RNA, která je součástí ribonukleoproteinu SRP a napomáhá mu navázat signální peptid 

(Walter & Blobel, 1983, Müller & Blobel, 1984). Nicméně buňky, které postrádaly 6S RNA, 

nevykazovaly vady v sekreci proteinu (Lee et al., 1985), a navíc bylo později prokázáno, že 

součástí bakteriální SRP je tzv. 4.5S RNA (Poritz et al., 1990, Ribes et al., 1990). 6S RNA-

deficientní buňky nevykazovaly zřejmé vady růstu, které by poskytly některé záchytné body 

pro vysvětlení funkce této sRNA (Lee et al., 1985). V roce 1978 bylo ale zjištěno, že se tato 

sRNA vyskytuje spojena ve větším komplexu s proteinem (Lee et al, 1978.).  

6S RNA se hromadí v průběhu stacionární fáze, což by naznačovalo, že může být 

důležitým komponentem právě v této fázi růstu, ačkoliv je také přítomna v průběhu 

exponenciálního růstu. První zásadní průlom směrem k nalezení funkce 6S RNA přišel se 

zjištěním, že 6S RNA putovala společně s RNA polymerázou v glycerolovém gradientu, což 

naznačovalo, že by mezi sebou mohly tyto molekuly interagovat. Ko-imunoprecipitační 

experimenty ukázaly, že se většina 6S RNA nachází v komplexu s RNAP. Purifikace 6S RNA 

vázané na RNAP, pomocí antisense oligonukleotidové selekční analýzy, potvrdila existenci 

specifických komplexů 6S RNA/RNAP (Wassarman & Storz, 2000). 

Kromě toho tyto postupy dokázaly, že RNAP ve vazbě s 6S RNA obsahuje a vyžaduje 

podjednotku hlavního faktoru sigma, σ
70

 (Wassarman & Storz, 2000).  

Vazba 6S RNA/σ
70

/RNAP byla efektivně rekonstituována za použití purifikovaných 

částí in vitro (Trotochaud & Wassarman, 2005; Gildehaus et al., 2007). U purifikovaných 

vzorků byla ovšem v mnoha případech pozorována pouze slabá vazba a mnoho 

nespecifických interakcí (Trotochaud & Wassarman, 2005). 
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Specifické interakce 6S RNA by mohly být odlišeny od nespecifických interakcí RNA 

za pomoci zahrnutí konkurenta (jiné RNA) nebo heparinu do vazebných testů (Trotochaud & 

Wassarman, 2005; Gildehaus et al., 2007). K prověření, zda se 6S RNA neváže i na jiné 

formy holoenzymu RNAP, byly použity další vazebné testy, ale žádná interakce nebyla tak 

silná jako u komplexu 6S RNA/RNAP/σ
70

 (obr. 7) (Trotochaud & Wassarman, 2005; 

Gildehaus et al., 2007). Vyskytly se i jiné slabě detekovatelné interakce 6S RNA např. 

v příležitosti jiných forem RNAP, ale to jen nadále naznačovalo, že jsou tyto vazby 

nespecifické, trvají krátkou dobu a je možné je navodit experimentálními přístupy (obr. 7) 

(Gildehaus et al., 2007). V každém případě vytváří 6S RNA z E. coli stabilní, specifický 

komplex s σ
70

/RNAP a tento komplex je hlavní formou σ
70

/ RNAP v pozdní stacionární fázi 

(Trotochaud & Wassarman, 2005). 

 

Obr. 7 -  tvorba komplexů 6S RNA s různými formami RNAP (Gildehaus et al., 2007) 

Různé varianty holoenzymu byly indukovány s 9 nM 6S RNA, značené radioaktivně (
32

P) na 3´ konci. 

Vazebné testy byly prováděny za zvyšující se koncentrace heparinu, jakožto konkurenta 6S RNA (konc. 

heparinu zleva: 0, 50, 100, 200 ng/μl. 

1 – 4: 3nM rekonsttuovaný holoenzym Eσ70
.     13 – 16: 60 nM volný faktor σ38

. 

5 – 8: 3nM rekonsttuovaný holoenzym Eσ38
.     17 – 20: 6 nM jádro RNAP. 

9 – 12: 60 nM volný faktor σ70
.       21: 6S RNA při absenci proteinu. 

Dále je značena pozice volné 6S RNA a tří komplexů s odlišnou mobilitou (C1, C2, C3). 
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4.2.1 Komplex 6S RNA/σ70/RNAP 

Interakce 6S RNA s RNAP naznačuje, že by se 6S RNA mohla významně podílet na 

regulaci transkripce a to během stacionární fáze, kdy je 6S RNA abundantní. Zkoumáním 

exprese ze σ70 – dependentního promotoru (rsdP2), bylo zjištěno, že přítomnost 6S RNA 

inhibuje transkripci (obr. 8). To ovšem neplatí např. pro M5 RNA (mutant 6S RNA 

v sekundární struktuře – chybí nespárovaná oblast napodobující transkripční bublinu) (obr. 9) 

(Trotochaud & Wassarman, 2005). Transkripce in vitro v buňce rovněž prokázala vliv 6S 

RNA a inhibici na rsdP2, což naznačuje, že inhibice byla přímým důsledkem funkce 6S RNA 

(Trotochaud & Wassarman, 2005). Transkripce, ve které byla použita purifikovaná RNAP, 

byla rovněž významně inhibována v přítomnosti 6S RNA (Trotochaud & Wassarman, 2005; 

Gildehaus et al., 2007).  

 

Obr. 8 – vliv 6S RNA na transkripci 

z promotoru rsdP2 (Trotochaud & Wassarman, 

2005). 

Analýza z extraktu stacionárních ssrS1 

buněk (buňky bez endogenní 6S RNA) po 

rekonstituci s 6S RNA (řada 1-4), 6S (M5) RNA 

(řada 5-8), 5S RNA (řada 9-12), nebo bez RNA 

(sloupec 13). Množství přidané RNA se zvyšuje 

(2x, 4x, 8x). K inhibici transkripce dochází pouze 

u 6S RNA. 

 

Obr. 9 – Rozdíl v sekundární struktuře mezi 6S RNA a 6S (M5) RNA (Trotochaud & Wassarman, 2005). 

Mutantní RNA byly exprimovány z plazmidů v buňkách bez endogenní 6S RNA (ssrS1). 
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6S RNA během pozdní stacionární fáze váže drtivou většinu σ
70

/RNAP, což naznačuje, že σ
70

 

– dependentní transkripce může být vlivem 6S RNA globálně snížena. Navíc existuje mnoho 

testovaných promotorů, které nejsou citlivé na přítomnost 6S RNA, což naznačuje, že jsou 

účinky 6S RNA specifické jen na určitý typ  σ
70

- dependentních promotorů (Trotochaud & 

Wassarman, 2004). σ
70

- dependentní promotory jsou rozpoznány díky dvěma konzervovaným 

sekvencím: -10 pozice (konsensus TATAAT) a -35 pozice (konsensus TTGACA). Ty jsou od 

sebe odděleny nekonzervovanými 16-18 bp, které tvoří mezeru. U některých promotorů je -10 

oblast rozšířena o TG nukleotid směrem upstream od -10 (TGnTATAAT). rsdP2 a mnoho 

jiných promotorů inhibovaných 6S RNA obsahují právě tuto rozšířenou oblast (Jishage & 

Ishihama, 1999, Trotochaud & Wassarman, 2004) a to nám napovídá, že je tato skupina 

promotorů pravděpodobně inhibována 6S RNA. V E. coli se nachází více než 100 takových 

promotorů s rozšířenými -10 oblastmi (Mitchell et al., 2003), a proto se předpokládají celkem 

velké změny v transkripci vlivem 6S RNA. Navíc je i několik promotorů, které prodloužené 

oblasti –10 neobsahují a přesto jsou také inhibovány. Prodloužené elementy tedy nejsou zcela 

primárním faktorem určujícím citlivé promotory na 6S RNA (Wassarman, nepublikováno). 

Nedávno bylo zjištěno, že ve vazbě holoenzymu RNAP a 6S RNA hraje podstatnou roli 

sekundární struktura sRNA (Trotochaud &  Wassarman, 2005). Nespárované oblasti totiž 

připomínají tvar otevřeného promotoru, ke kterému má holoenzym σ70
/RNAP vysokou afinitu 

(Wassarman & Storz, 2000, Steuten et al., 2013). 

6S RNA může být použita jako templát pro syntézu RNA de novo (pRNA) (obr. 10) a 

tato transkripce složí jako mechanismus uvolnění RNAP z 6S RNA (Wassarman & Saecker, 

2006; Gildehaus et al., 2007). Zkoumání syntézy pRNA prokázalo, že iniciace RNA syntézy 

de novo z 6S RNA jako templátu byla velmi podobná transkripci na DNA (Wassarman & 

Saecker, 2006). Syntéza pRNA mohla být zahájena pouze za přítomnosti dostatečného 

množství nukleotidů - trifosfátů (NTP), nebo dinukleotidů. Při zahájení syntézy pRNA jsou 

vytvořeny abortivní produkty, které jsou vypuštěny z komplexu 6S RNA/RNAP, jak je tomu 

také na DNA promotorech. Podobně jako je tomu u transkripce na DNA, se kontakty σ
70 

v rámci elongace ruší a faktor sigma je uvolněn z holoenzymu ihned, jakmile se začne 

komplex pohybovat vpřed. Nicméně, na rozdíl od běžných transkripčních elongačních 

komplexů, jsou komplexy obsahující 6S RNA, jádro RNAP a nascentní pRNA velmi 

nestabilní, což vede k uvolnění duplexu  6S RNA/pRNA z RNAP. 
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Obr. 10 – Vyobrazení sekundární struktury 6S RNA z E. coli (Barrick et al., 2005;Wassarman & Storz, 

2000; Trotochaud & Wassarman, 2004; 2005). 

Červená šipka označuje počátek syntézy pRNA a žlutě zvýrazněné nukleotidy, jsou komplementární nukleotidy 

k této nově vzniklé RNA. Přepsané produkty jsou tedy 20 bazí dlouhé.  

 

 

4.2.2 6S RNA najdeme u mnoha bakterií 

6S RNA je v E. coli velmi abundantní RNA a na základě sekvenčních a klonovacích 

metod byla identifikována i u dalších druhů bakterií (obr. 11) (Vogel et al. 1987; Trotochaud 

& Wassarman, 2005). Jedna z identifikací RNA byla za pomoci ko-purifikace s RNAP, která 

umožňuje současně identifikaci RNA, stejně jako potvrzení její vazby na RNAP (Trotochaud 

& Wassarman, 2005). Je zajímavé, že Bacillus subtilis a některé příbuzné druhy mají dvě 6S 

RNA (6S – 1, 6S – 2) a alespoň v případě B. subtillis je 6S – 2 RNA přítomna ve velkém 

množství i v exponenciální fázi (Barrick et al., 2005; Trotochaud & Wassarman, 2005), a obě 

se váží na holoenzymovou formu RNAP (tzv. σ
A
/RNAP v B. subtilis) (Trotochaud & 

Wassarman, 2005). Z tohoto je možné odvodit, že jsou i další druhy, které obsahují 6S RNA, 

nebo jinou malou RNA regulující expresi genů na úrovni transkripce. 

Fylogenetická srovnání objevených 6S RNA odhalila, že se všechny skládají do vysoce 

konzervané sekundární struktury, ale pozoruhodně nemají zachovány primární sekvence 

(Barrick et al., 2005; Trotochaud & Wassarman, 2005), která omezuje vyhledávání tohoto 

typu RNA v rozličných bakteriálních druzích. 
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Obr. 11 – Ukázky sekundárních struktur 6S RNA u jiných druhů bakterií (Trotochaud & Wassarman, 

2005). 

Uvedené druhy byly vybrány pro ilustraci rozmanitosti. Jsou zde zastoupeny také 6S-1 a 6S-2 RNA z B. subtilis. 

4.3 Ms 1 

Jak již bylo popsáno, u většiny, nebo alespoň u velkého počtu zkoumaných bakterií, je 

možné najít 6S RNA, která reguluje transkripci. Nedávné experimenty naší laboratoře, 

prováděné s bakterií M. smegmatis ukázaly, že tento druh 6S RNA neobsahuje, nebo alespoň 

ne v takovém množství jako druhy, ve kterých je tato malá RNA abundantní. U M. smegmatis 

byla, za pomocí bioinformatických metod, objevena jiná malá RNA (Ms 1) a to na základě 

zakonzervované sekvenční podobnosti (obr. 12) (Pánek et al., 2011). 

obr. 12 – Porovnání sekundární struktury 6S RNA a Ms 1 (Pánek et al., 2011). 

A) 6S RNA z E. coli 

B) MS 1 RNA z M. smegmatis 

C) MS 1 RNA z M. avium paratuberculosis, předpokládaného homologa Ms1 z M. smegmatis. 
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Fakt, že Ms 1 není 6S RNA, potvrdily první imunoprecipitační pokusy, kde bylo 

dokázáno, že se Ms 1 neváže na holoenzym RNAP (obr. 13) (Pánek et al., 2011). 

 

Obr. 13 – imunoprecipitace 6S RNA (Pánek et al., 2011). 

(a) Western blot proteomu z E. coli, B. subtilis a M. smegmatis. 

Použita monoklonální protilátka proti σ
70

 z E. coli (Protilátka reagovala i s hlavními housekeeping faktory σ
A
 

dalších dvou organismů.).  

(b) Northern blot všech RNA a produktů imunoprecipitačních experimentů (IP). 

Blot B. subtilis (pozitivní kontrola) byl sondován pomocí oligonukleotidu proti 6Sb RNA a výsledek dokazuje 

vazbu této ncRNA na holoenzym RNAP/σ
70

 u B. subtillis. 

Blot M. smegmatis byl sondován oligonukleotidem proti Ms 1, což ukazuje, že se Ms 1 neváže na holoenzym. 

 

Nezávisle na našem výzkumu byla u M. tuberculosis objevena sRNA, která by mohla 

být homologem Ms 1. Tato malá RNA byla nazvána MTS2823. Pomocí Northern blotu a 

transkripčních analýz bylo zjištěno, že je MTS2823 přítomna i ve fázi exponenciální, ale 

k jejímu masivnímu nárůstu ovšem dochází až ve fázi stacionární (obr. 14) (Arnvig et al., 

2011). 
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Obr. 14 (Arnvig et al., 2011) – (A) Northern blot a (B) transkripční profily, ukazující expresi MTS2823 během 

exponenciální (ex) a stacionární (st) fáze. 

 

Víme, že 6S RNA je u E. coli a B. subtilis velká ~190 nt. Jelikož dochází k její expresi 

nejvíce ve stacionární fázi (Trotochaud & Wassarman, 2005), provedla se izolace celkové 

RNA z exponenciální a stacionární fáze u M. smegmatis, B. subtillis a E. coli, za účelem 

ověřit na PAA gelu přítomnost 6S RNA i u mykobakterie.  

Výsledky potvrdily předchozí studie (Trotochaud & Wassarman, 2005) a 6S RNA byla na 

PAA gelu opravdu viditelná u B. subtillis a E. coli, zatímco u M. smegmatis jsme se nedočkali 

žádné odezvy a naopak se zde objevila jiná malá RNA, která byla ~300 nt dlouhá (obr. 15). 

(Hnilicová et al. 2014, nepublikováno). 

 

 

Obr. 15 – PAA gel izolované RNA 

z exponenciální a stacionární fáze (Hnilicová et 

al. 2014, nepublikováno). 

Na snímku lze vidět 6S RNA (~190 nt) ve 

stacionární fázi u B. subtiliis a E. coli. U M. 

smegmatis je velmi výrazná RNA ~300 nt (Ms 1), 

zatímco 6S RNA chybí. 

 

 

 

 

 



29 

 

K identifikaci vazebného partnera Ms 1 byla, pomocí in vitro transkripce, připravena 

Ms 1 a 5S rRNA z E. coli jako negativní kontrola. 3´ konce RNA byly ligovány 

biotinylovaným CTP. Takto biotinylované RNA se následně navázaly na streptavidinové 

kuličky a proběhla inkubace s buněčným lyzátem z exponenciální fáze M. smegmatis (nebyl 

použit lyzát ze stacionární fáze, jelikož tyto buňky obsahují velké množství endogenní Ms 1) 

(obr. 16 A, B). Tímto přístupem se s Ms 1 vyvázalo značné množství podjednotek jádra RNA 

polymerázy, což se nedá říci o kontrolní 5S rRNA. Tyto testy zároveň ukázaly, že se na Ms 1 

neváže žádný faktor σ, ani jiný protein (obr. 16 C) (Hnilicová et al. 2014, nepublikováno). 

 

Obr. 16 – Biotinylace RNA (Hnilicová et al. 2014, nepublikováno). 
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5 Cíle 

Hlavním cílem této práce je přispět k charakterizaci nově objevené malé RNA 

z Mycobacterium smegmatis. 

 

 Připravit komponenty transkripčního systém  

Izolovat jádro RNAP z M. smegmatis. 

 

Zaklonovat a izolovat faktory sigma A, B a F. 

 

 Definovat interakci Ms 1 s RNAP z Mycobacterium smegmatis. 

Provést vazebné testy Ms 1 a jejích variant s purifikovanou RNAP. 

 

 Připravit funkční transkripční systém z M. smegmatis in vitro. 

Ověřit aktivitu připravené RNAP a faktoru σ v transkripční reakci. 
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6 Materiály a metody 

6.1 Přístroje 

6.1.1 Centrifugy 

 AVANTI J-26XPI (BECKMAN) 

Chlazená centrifuga s vyměnitelnými rotory. 

Rotor JA – 25.50 (50 ml kyvety) a JA – 10 (0,5 l kyvety). 

Max. otáčky 25 000 rpm. 

 

 CRYOFUGE 8000 (HERAEUS) 

Chlazená centrifuga s výkyvnými rotory. 

Maximálním zrychlením 8 000 rpm. 

 

 CHRIST BIOFUGE A (HERAEUS) 

Nechlazená stolní centrifuga pro 20 mikrozkumavek o objemu 1,5 ml. 

Max. otáčky 13 000 rpm. 

 

 MINI – CENTRIFUGE (ROTILABO
®
) 

Stolní centrifuga určená pro krátké stáčení vzorků. 

Max. kapacita 6 mikrozkumavek. 

Max. otáčky 600 rpm. 

 

 UNIVERSAL 16 R (HETTICH) 

Chlazená stolní centrifuga s hermeticky uzavřeným chladicím zařízením a vyměnitelnými 

rotory.  

Max. otáčky 18000 rpm. 

 

 UNIVERSAL 320 R (HETTICH) 

Chlazená stolní centrifuga s vyměnitelnými rotory. 

Max. otáčky 15000 rpm. 
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6.1.2 Třepačky a termostaty  

 BIOLOGICAL THERMOSTAT BT – 120 (LAB SYSTEM) 

Termostat používaný pro inkubaci Petriho misek. 

 

 BLOCK HEATER SBH 130D (STUART) 

Blokový termostat pro mikrozkumavky. 

Max. kapacita bločku je 36 mikrozkumavek. 

Rozmezí teplot 24 – 130°C. 

 

 GRANT BIO PTR – 30 (P – LAB) 

Programovatelná stolní třepačka s možností nastavení stupně otáčení a času. 

Max kapacita 22 zkumavek. 

 

 HORIZONTAL SHAKER HS250 BS1 (IKA LABORATORTECHNIK) 

Horizontální třepačka s nastavitelným časovačem. 

Vhodná pro kultivaci bakterií v Erlenmayerových baňkách. 

Max 500 rpm. 

 

 MINI ROCKER MR – 1 (BIOSAN) 

Překlopná stolní třepačka vhodná pro (od)barvení gelů po elektroforéze. 

5–30 kmit/min. 

 

 MULTI – FUNCTIONAL SHAKER PSU – 20 (BIOSAN) 

Stolní třepačka s možností výběru mezi třemi druhy třepání (orbitální, reciproké, vibrační).  

20 – 250 rpm (změna vyhrazena v závislosti na váze vzorku). 

 

 THERMO 120 (VÝVOJOVÉ DÍLNY UOCHB) 

Blokový termostat pro mikrozkumavky s vyjímatelným bločkem. 

Max. kapacita bločku je 24 mikrozkumavek. 

Rozmezí teplot 24 – 100°C. 

 

 THERMO SHAKER TS – 100 C (BIOSAN) 

Blokový termostat s možností třepání vzorků v mikrozkumavkách. 
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Max. kapacita bločku je 24 mikrozkumavek. 

Rozmezí teplot 24 – 100°C. 

250 – 1400 rpm. 

 

 THERMOSTAT 5320 (EPPENDORF) 

Blokový termostat pro mikrozkumavky. 

Max. kapacita bločku je 24 mikrozkumavek. 

Možnost nastavení 5 fixních teplot 25°C, 30°C, 37°C, 56°C a 95°C. 

 

 THERMOSTAT (BROUWER) 

Termostat vhodný pro kultivaci větších objemů v Erlenmayerových baňkách. 

 

 VORTEX GENIE 2 (SCIENTIFIC INDUSTRIES) 

Vortex s nastavitelnou rychlostí a dvěma provozními režimy (dotykovým a kontinuálním). 

600 – 3200 rpm. 

 

6.1.3 Elektroforézy a zdroje napětí 

 

 OWL™ EASYCAST B1A MINI GEL ELFO SYSTEM (THERMO SCIENTIFIC) 

Horizontální elektroforéza používaná pro určení molekulové velikosti fragmentů PCR, ale 

také větších molekul DNA.  

 

 OWL™ P10DS DUAL GEL SYSTEM (THERMO SCIENTIFIC) 

Vertikální elektroforéza vhodná pro velké množství vzorků a experimenty s izotopy. 

 

 XCELL SURELOCK™ MINI CELL ELFO SYSTEM (NOVEX) 

Vertikální elektroforéza určená pro připravené gely od firmy Novex na SDS – PAGE a 

nativní testy. 

 

 ENDURO 300V POWER SUPPLIES (LABNET INC.) 

 POWER PAC 3000 (BIO RAD) 

Zdroje napětí pro elektroforézy s maximálním napětím 300 a 3000V. 
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6.1.4 Další přístroje  

 

 EG 2200 (KERN) Laboratorní analytická váha (max 2200g). 

 INGENIUS (SYNGEN) Kamerový systém používaný pro analýzu gelů. 

 

 MIDIDRY D62 (BIOMETRA)  

Sušička gelů s plochou 30 x 40 cm. 

Rozmezí teplot 5 – 90°C. 

 

 MINI MONITOR G-M TUBE (MINI INSTRUMENT) 

Geigerův – Müllerův příruční počítač  

Citlivost 0,5 – 2000 cps 

 

 PTC 200 PELTIER THERMAL CYCLER (MJ RESEARCH) 

Cycler se dvěma nezávisle kontrolovanými termobloky pro odlišné typy mikrozkumavek. 

 

 UP 200S (HIELSCHER) 

Sonikační zařízení zabudované ve stojanu s možností výměny sond (malá, velká). 

 

 UV – 1601PC UV – VISIBLE (SHIMADZU) spektrofotometr 
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6.2 Chemikálie, média, enzymy a další 

 V následné tabulce (tab. 1) je zahrnuta většina použitých chemikálií. Tabulka 

nezahrnuje použité pufry a média, které jsou posléze rozebrány individuálně u konkrétních 

reakcí.  

Tab. 1 – seznam použitých chemikálií 

[α – 
32

P] – UTP  M.G.P. 

β-merkaptoethanol  Serva 

Agar pro pevné půdy Lachema 

Agaróza pro molek. Biologii Lachema 

PAA (Polyakrylamid) Serva 

Ampicilin Biotika 

BSA (bovine serum albumine) Sigma 

Coomassie brilliant blue R - 250 Serva 

dNTP - ATP, CTP, GTP, UTP  Roche 

DTT (Dithiotreitol) Thermo scientific 

EDTA (ethylendiamintetraoctová kys.) Lachema 

Ethanol 96% Penta 

Expand High Fidelity PCR System - Taq 

a Phusion polymerázy 
Roche 

Glycerol  Sigma 

Glykogen Sigma 

Chloramfenikol Sigma 

Imidazol Applichem 

IPTG (Izopropyl-β-D-thiogalaktosid) Sigma 

KCl (Chlorid draselný) Penta 

MgCl2 (Chlorid hořečnatý) Penta 

NaCl (Chlorid sodný) Cach – Ner  

PAA (Polyakrylamid) Serva 

PMSF (fenylmethylsulfonylfluorid) P - LAB 

Restrikční endonukleázy (EcoRI, 

BamHI, Hind III, XhoI) 
Takara 

TEMED (Tetramethylethylendiamin)  LKB 

Tris pH 6,8 a 8 Sigma 

Trizol Ambion 

Tween 80 Sigma 
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6.3 Vektory 

6.3.1 Plazmid pET – 22b (+) 

 Vektor od firmy Novagen je vhodný především pro klonování genů a nadprodukci 

proteinů. Na plazdmidu se nachází velký počet restrikčních míst pro endonukleázy. Plazmid 

obsahuje především inducibilní promotor T7 a his – tag (6 histidinů, které jsou připojeny na C 

– konci izolovaných proteinů). Kompletní schéma vektoru je vidět na obr. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. – Schéma vektoru pET22-b (+) od firmy Novagen (převzato z manuálu Novagen) 
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6.3.2 Plazmid p770 

Vektor p770 získala naše laboratoř od Rossové a kolektivu (Ross et al., 1990). 

Následně byl do plazmidu vložen σ
A
 – dependentní promotor Pveg z Bacillus subtilis (-38/-

1/+1G) (Krásný & Gourse, 2004). Po následné linearizaci byla plazmidová DNA použita jako 

templátová v transkripčních experimentech in vitro. Schéma plazmidu je znázorněno na obr. 

18. 

Obr. 18 – Schéma plazmidu p770 s vloženým promotorem Pveg 

6.3.3 Plazmid pET-22b-Sig_A (LK1399) 

Pomocí specifických primerů byly do vektorů pET-22b (+) zaklonovány geny pro 

faktory sigma A a B (použita restrikční místa pro endonukleázy NdeI a XhoI). Takto upravené 

vektory byly následně použity k expresi a izolaci proteinů σ
A 

a σ
B
. 

 

6.3.4 pCR™2.1 TOPO® TA vektor 

 Plazmid je součástí kitu TOPO
®

 TA Cloning
®

 od společnosti Invitrogen, sestaveného 

pro tzv. klonování TOPO (více v kapitole klonování TOPO). Obsahuje kovalentně vázanou 

topoisomerázu I pro rychlé klonování a rekombinaci. Tento plazmid, spolu s celým TOPO 

kitem, je určen pro klonování produktů přímo z PCR reakce. Schéma plazmidu na obr. 19.  



38 

 

Obr. 19 – Schéma plazmidu  pCR™2.1 TOPO
®
 TA (převzato z http://www.lifetechnologies.com) 

 

6.4 Bakteriální kmeny  

Tab. 2 – Seznam použitých bakteriálních kmenů. 

Bakteriální kmen Genotyp Původ 

Mycobacterium 

smegmatis 
    

SM07 mc
2
155 rpoCHis-6 

Mukherjee & 

Chatterji, 2008 

LK 865 wt mc
2
155  

Šárka Nezbedová 

Bobková  

   

Escherichia coli     

BL21(DE3) F – ompT hsdS(rB– mB–) gal dcm λ(DE3)   

DH5α 
supE44; ∆lacU169(Φ80 lacZ∆M15); hsdR17; recA1; endA1; 

gyrA96; thi-1; rel-A1 
Invitrogen 

LK1247 BL21(DE3) pET22-b sigA tato práce 

LK1399 DH5α pET22-b sigA tato práce 

LK1248 BL21(DE3) pET22-b sigB tato práce 

LK1484 DH5α pET22-b sigB tato práce 

LK1283 BL21(DE3) pET22-b sigF tato práce 

LK1281 DH5α pET22-b sigF tato práce 

http://www.lifetechnologies.com/
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6.5 Práce s mikroorganismy 

 Pro tuto práci byly použity laboratorní modelové organismy Mycobacterium 

smegmatis a Escherichia coli, přesněji jejich upravené kmeny (tab. 2). 

 Mezi oběma rody jsou značné rozdíly v procesu kultivace, které jsou níže podrobněji 

popsány v jednotlivých kapitolách. 

6.5.1 Kultivace Mycobacterium smegmatis 

6.5.1.1 Příprava média 

Tekuté kultivační médium 7H9 s glycerolem (tab. 3). 

 Tab. 3 – složení média 7H9 s glycerolem pro kultivaci mykobakterií 

Médium 7H9 s glycerolem (1 L) 

glycerol 100% 2 mL/1 L 

ddH2O 1 L 

Difco
tm

 midllebrook 7H9 Broth 4,7 g/1 L 

 

 Po přidání komponentů bylo vše mícháno, dokud se prášek zcela nerozpustil. 

 

Pevné agarové médium 7H10 s glycerolem (tab. 4).  

Tab. 4 – složení média 7H10 pro kultivaci mykobakterií 

Médium 7H10 s glycerolem (1 L) 

glycerol 100% 5 mL/1 L 

ddH2O 1 L 

Difco
tm

 midllebrook 7H10 Agar 19 g/1 L 

 

 Po přidání všech komponentů bylo zahříváno a mícháno, dokud se prášek zcela 

nerozpustil. 

 Namíchaná média se autoklávovala a poté nechala vychladnout. 

 

 Nasazení a kultivace mykobakterií jsou velmi náročné procesy na striktně sterilní 

prostředí. Veškerá práce tedy probíhala za pomoci sterilních pomůcek a pokud možno 

v nevětrané místnosti se zavřenými dveřmi, aby v žádném případě nedošlo ke kontaminaci 

očkovaného média. 

 

 Z glycerinových konzerv byl nasazen (sterilní kličkou) konkrétní kmen na Petriho misky 

s pevným agarem 7H10 a ponechán 3 dny v termostatu (BT – 120) při teplotě 37 °C. 
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 Do 100 mL 7H9 média, v 300 mL Erlenmayerovo baňce s buničinovou zátkou, bylo 

přidáno 250 μL 100% polysorbátu 80 (Tween 80), jako prevence proti případné agregaci 

bakterií a do tohoto objemu byly sterilní kličkou zaočkovány, již narostlé mykobakterie 

z Petriho misky. 

 Následovala kultivace přes noc v termostatu (Brouwer) na orbitální třepačce (HS250 

BS1) za teploty 37 °C. 

 Po kultivaci byla změřena optická denzita (OD) (viz kapitola: 6.5.3. měření optické 

density) a dle výsledků byla nasazena kultivace na počáteční OD 0,1 cm
-1 

do potřebného 

většího objemu v Erlenmayerově baňcě. 

 Kultivace probíhala za stejných podmínek, jako v předchozím případě a samozřejmě 

nesmělo být opět opomenuto přidání polysorbátu 80 v odpovídajícím množství na 

V kultury. 

 Během kultivace se první 4 hodiny, cca po hodině, prováděly pravidelně odběry 

bakteriální kultury, a měřila se jejich optická densita, která by pro naše účely 

(exponenciální fáze růstu) měla být ideálně mezi 0,5 – 0,6 cm
-1

. 

 Po dosažení potřebné optické density byla kultura ponechána cca 15´ na ledu, aby 

nedocházelo k degradaci bakteriálních proteinů proteázami 

 Zchlazená kultura byla poté rozlita do vysvícených kyvet, vyvážena na laboratorních 

vahách (EG 2200) a stočena při 8000 – 9000 g po dobu 10´ v chlazené centrifuze (4 °C) 

AVANTI J-26XPI (rotor JA-10).  

 Následně byl odlit supernatant a usazené buňky rozpuštěny pufrem Px1 (tab. 5) pomocí 

vortexu (VORTEX GENIE 2). Objem pufru Px1, ve kterém buňky rozpouštíme, se liší 

v závislosti na objemu stáčené kultury (15 mL Px1 na 0,5 L kultury). 

Tab. 5 – složení pufr Px1 

Pufr Px1 (200 ml) 

2xP (zásobní roztok) + ddH20 100 mL 2xP + 100 mL voda  

2 - merkaptoethanol (14,7 M)  40 μL (3 mM) 

PMSF (100 mM) 2 mL (1mM) 

 

 Resuspendované buňky byly přelity do falkonek a stočeny na 15´ při 6000 rpm 

v chlazené centrifuze (UNIVERSAL 320 R). 

 Opět byl odebrán supernatant a vzniklý pelet zamražen ve falkonkách v -20 °C. 
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Takto připravené buňky jsou následně vhodné např. pro izolaci proteinu bez indukce 

(RNAP). 

6.5.2 Kultivace Escherichia coli 

6.5.2.1 Příprava média  

Pro kultivaci E. coli bylo použito médiu LB (Luria – Bertoni) (tab. 6).  

Tab. 6 – složení média LB pro kultivace E. coli 

médium LB (1 L) 

trypton 10 g 

kvasinkový extrakt 5 g 

NaCl 10 g 

ddH20 doplnit do 1 L 
 

 Z glycerinové konzervy byly sterilní kličkou zaočkovány bakterie do 10 mL LB média s 

příslušným antibiotikem a vše se nechalo kultivovat 12-16 hodin ve 37 °C za stálého 

třepání jako v případě mykobakterií. 

 U narostlé kultury byla změřena optická densita a přeočkováno na počáteční OD 0,03 cm
-

1
 do potřebného většího množství čerstvého předehřátého (v termostatu, 37 °C) LB média 

bez antibiotika. 

 Následná inkubace probíhala za stálého třepání v 37 °C a v časových intervalech byla 

měřena OD. 

 Po naměření námi potřebné optické density bylo s kulturou zacházeno podle toho, k 

jakým účelům byla pěstována (V případě proteinové izolace se kultura indukuje pomocí 

IPTG na stolní třepačce – viz kapitola: 8.1.Izolace proteinů). 

6.5.3 Měření optické density 

Po kultivaci je měřena optická denzita vzorku 1:9 ve prospěch vody (ODvz) na UV – 

spektrofotometru (UV – 1601PC). Pomocí výsledného čísla je z narostlé kultury zaočkována 

hodnota x do většího objemu (Vk) tak, aby byla OD0 pěstované kultury rovna 0,1 cm
-1

 viz 

následující rovnice 1. 

 

  
                  

            
   

          [  ] 

Rovnice 1 : výpočet počáteční optické density 
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6.6 Práce s nukleovými kyselinami 

6.6.1 Klonování faktorů sigma  

6.6.1.1 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

 

 Za pomoci navržených primerů (viz kapitola: 7. 1. Klonování a izolace SigA, SigB a 

SigF – tab. 27) a genomové DNA Mycobacterium smegmatis, byla provedena PCR 

amplifikace genů, kódujících faktor sigma A, B a F (sigA, sigB, sigF).  

 Byla namíchána reakční směs (tab. 7).  

Tab. 7 – složení PCR reakce 

PCR reakční směs 

5x GC pufr 10 μL 

10 mM dNTP (každý) 1 μL 

Primery (1155, 1156) 0,25 μL a 0,25 μL 

Templát 5 μL 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase 0,5 μL 

Aqua pro injection H20  (Braun) 33 μL 
 

 Připravená směs byla vložena do termocykleru PTC – 200, kde byl použit přednastavený 

program PHUSION (tab. 8).  

Tab. 8 – jednotlivé cykly programu PCR PHUSION 

PCR PHUSION 

počet cyklů teplota čas 

1x 98 °C 30´´ 

30x 

 

98 °C 

 

10´´ 

 

50 °C 

 

30´´ 

72 °C 2´ 

1x  72 °C 6´ 

  4 °C ∞ 

 

 Po PCR byla provedena analýza 10 μL vzorku na horizontální agarové elektroforéze 

(OWL™ EASYCAST B1A). 
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6.6.1.2 Horizontální agarová elektroforéza  

Metoda založená na záporném náboji DNA, která se za pomoci napětí 120V pohybuje 

po 1 % agarozovém gelu směrem k anodě. Doba trvání elektroforézy je cca 30´  

 

 Byla složena elektroforetická aparatura (OWL™ EASYCAST B1A). 

 Následně bylo v Erlenmeyerově baňce rozpuštěno 0,5 g agarózy v 50 mL pufru 1x TAE 

(2 M Tris-acetát, 50mM EDTA, pH 8,0) – rozpouštíme zahřátím v mikrovlnné troubě. 

 Po rozpuštění agarózy byl roztok zchlazen pod proudem tekoucí studené vody a bylo 

přidáno 5 μL Gel red (fluorescenční barvivo nukleových kyselin) – ředění 1 : 10 000. 

 Roztok byl ještě jednou důkladně promíchán lehkým třepáním, přelit do elektroforetické 

aparatury a zasazen hřeben, vytvářející po zatuhnutí gelu komůrky pro nanesení vzorků. 

 Gel se nechal cca 30´ zatuhnout a po uplynutí zmíněné doby byl do aparatury nalit pufr 

1x TAE tak, aby byl ponořený gel i elektrody.  

 Následně byl opatrně vyjmut hřeben a propláchnuty komůrky jemným propipetováním. 

 Nyní se na gel nanesl jako první marker (5μL) Reverse Mass DNA Ladder  od firmy New 

England Biolabs a dále 10 μL od každého ze vzorků, které byly předem smíchány s 1,6 

μL vzorkového pufru 6x Loading Dye od New England Biolabs. 

 Aparatura byla připojena ke zdroji (POWER PAC 3000) a proces spuštěn na napětí 

120V. 

 Po uplynutí 30 minut byla aparatura odpojena od zdroje a gel vyjmut. 

 Následně byl gel analyzován pomocí kamerového systému s UV lampou (INGENIUS). 

6.6.1.3 Přečištění NK přes QIAgen kolonku 

K přečištění byl použit PCR purification kit od QIAgenu. 

 

 Na jeden díl PCR vzorku bylo přidáno 5 dílů pufru PB a vše bylo promícháno (např. 

přidáno 500 μL PB pufru k 100 μL PCR vzorku). 

 QIAquick kolonka byla umístěna do 2 mL zkumavky (v kitu jsou obsaženy kolonka i 2 

mL zkumavka). 

 Pro navázání DNA byl na membránu kolonky aplikován vzorek a centrifugován na 

UNIVERSAL 16 R po dobu 1´ na 17000 rpm. 

 Ze zkumavky byla vylita proteklá část vzorku a kolonka opět nasazena. 

 Do kolonky bylo napipetováno 750 μL pufru PE a 1´ centrifugováno za stejných 

podmínek, jako v předešlém případě. 
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 Proteklá část byla opět vylita a kolonka vrácena do zkumavky. 

 Následně se zkumavka s kolonkou stočila 1´ na prázdno, abychom se zbavili zbytků 

ethanolu z pufru PE. 

 QIAquick kolonka byla umístěna do čisté mikrozkumavky. 

 Eluce DNA – Bylo přidáno 30 μL pufru EB (10 mM Tris•Cl, pH 8.5) (je velmi důležité, 

aby byl pufr aplikován přímo na membránu kolonky). Vzorek se nechal minutu v klidu a 

poté byl na 1´ stočen. 

6.6.1.4 Štěpení 

Konce PCR produktu byly štěpeny restrikčními endonukleázami (viz tab. 27) od firmy 

TAKARA. 

 Byla namíchána reakční směs (tab. 9).  

Tab. 9 – složení štěpné reakce 

Štěpení - 40 μl reakce 

10 x H pufr (TAKARA) 4 μL 

Endonukleáza 1 (TAKARA) 2 μL 

Endonukleáza 2 (TAKARA) 2 μL 

PCR produkt 30 μL 

Aqua pro injection H20  (Braun) 2 μL 

 

 Štěpení se provádělo za teploty 37 °C v BT – 120 po dobu jedné hodiny. 

 Po štěpení byl produkt přečištěn znovu přes kolonku jako v předchozím případě (viz 

kapitola: 6.6.1.3 Přečištění NK přes QIAgen kolonku). 

 Po přečištění bylo změřeno množství nukleové kyseliny na nanodropu. 

6.6.1.5 Ligace 

K ligaci byl použit enzym T4 DNA ligáza a příslušný pufr od firmy TAKARA. 

Fragment byl ligován do naštěpeného plazmidu pET – 22b (Novagen) za vzniku plazmidu 

s označením LK1399. 

 

 Byla namíchána reakční směs s insertem a bez insertu, jako negativní kontrola (tab. 10). 

 Poměr štěpeného plazmidu a insertu v reakční směsi byl 1:5 ve prospěch insertu. 
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Tab. 10 – složení ligační reakce 

Ligace - 10 μl reakce 

  
s insertem bez insertu 

Insert (Sig A) 2 μL 
 

štěpený plazmid pET22b 50 – 100 ng  2 μL 2 μL 

T4 DNA ligáza (TAKARA) 1 μL 1 μL 

ligační pufr (TAKARA) 1 μL 1 μL 

Aqua pro injection H20  (Braun) 4 μL 6 μL 

 

 Ligační směs byla ponechána při 16 °C přes noc v blokovém termostatu TS – 100 C. 

6.6.1.6 Transformace 

Celá ligační směs byla po ligaci natransformována do kompetentních buněk E. coli 

DH5α. Jako negativní kontrola transformace byly použity jen samotné buňky E. coli, které by 

na misce s antibiotikem neměly narůst.  

V případě transformace do mykobakterií se provádí proces elektroporace, kde se buňky 

nacházejí v elektroporační kyvetě a NK je vpravena pomocí elektrického pulzu, který způsobí 

trhlinu v buněčné stěně. 

 

 100 μL kompetentních buněk DH5α bylo smícháno s ligační směsí a ponecháno 20´ na 

ledu. 

 Ihned po ledování byl proveden heat shock (zkumavka dána na 90´´ do 42 °C a poté na 2 

– 3´ na led). 

 Nakonec bylo přidáno 800 μL média LB bez antibiotika a ponecháno hodinu na třepačce 

(HS250 BS1) v termostatu BT – 120 při teplotě 37 °C. 

 Po vyjmutí z termostatu stočíme buňky 20´´ při 8000 rpm (320 R). 

 Po stočení byla odebrána většina supernatantu a ve zbytku byly opět resuspendovány 

sedimentované bakterie. 

 Následně byly bakterie, pomocí skleněných kuliček, vysety na Petriho misky 

s ampicilinem (Petriho misky by neměly být studené – po vyndání z chladničky nechat 

hodinu odstát v pokojové teplotě.). 

 Výsledkem transformace byly tedy tři Petriho misky – SigA, bez insertu a miska se 

samotnými buňkami. 

 

Dle situace následuje příprava miniprepů, nebo kontrola zaklonování insertu do 

kompetentních buněk pomocí colony PCR. V případě, že se nachází na miskách s insertem 2x 
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a více kolonií než u misky bez insertu, přejdeme ihned k přípravě miniprepů (není nutná 

colony PCR). 

6.6.1.7 Colony PCR 

Při této reakci je nutné použít jiné primery než při původní PCR (kvůli falešné 

pozitivitě). 

 

 Do 20 zkumavek (v případě 20 testovaných kolonií) bylo naneseno 5 μL vody (Aqua pro 

injection H20). 

 Na každé Petriho misce byly předem vybrány kolonie, u kterých budeme provádět PCR a 

každá z nich byla označena číslem 1 – 20 (pro případ zjištění úspěšného zaklonování je 

nutné vědět, o kterou kolonii se jedná.). 

 Pipetmanem byla odebrána kolonie a přenesena do zkumavky, kde byla smíchána 

s vodou lehkým pipetováním (zbývající kolonie se zajistí parafilmem a uloží do 4 °C). 

 V termocykleru PTC – 200 byl spuštěn program COLONY (tab. 11) a vloženy zkumavky.  

 Ihned poté byl namíchán master mix reakční PCR směsi.  

Tab. 11 – Jednotlivé cykly programu PCR COLONY 

PCR COLONY 

počet cyklů teplota čas 

1x 99 °C 5´ 

24x 

95 °C 30´´ 

 

42 °C 

 

45´´ 

 

72 °C 

 

1´ 

 4 °C ∞ 

 

 Po 5 minutách byl program pozastaven a do každé zkumavky bylo přidáno 25 μL PCR 

směsi (tab. 12). 
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Tab. 12 – Složení reakce colony PCR 

COLONY PCR - 25 μl reakce 

 
1 reakce 

Master mix 

(20 reakcí) 

10x reakční pufr s 

MgCl2 (Biotols) 
3,5 μL 70 μL 

10 mM dNTP 0,7 μL 14 μL 

primeru 1 0,14 μL 2,8 μL 

primeru 2 0,14 μL 2,8 μL 

DNA polymeráza 

(Biotols) 
0,27 μL 5,4 μL 

Aqua pro injection H20  

(Braun) 
20,25 μL 405 μL 

 

 Po dokončení programu byly vzorky naneseny na 1% agarozový gel na horizontální 

elektroforéze (jako v případě při analýze po PCR reakci) a analyzovány fragmenty 

určitých velikostí genu pro faktory sigma. 

6.6.1.8 Izolace nukleové kyseliny - Příprava miniprepů 

 Na misce byly čísly označeny kolonie, ze kterých se následně připravovaly miniprepy. 

 Čistou špičkou byly odebrány jednotlivé kolonie do 5 mL media LB s ampicilinem 

(ampicilin se ředí do LB media 1000x – tzn. na 5 mL – 5 μL).  

 Falkonky se nechaly mírně třepat (třepačka HS250 BS1) přes noc v termostatu BT – 120 

při teplotě 37 °C. 

 K následné izolaci DNA byl použit QIAprep Spin Miniprep Kit od QIAgenu. 

QIAprep Spin Miniprep Kit 

 Narostlá kultura byla stočena a supernatant odlit. 

 Poté byl bakteriální pelet resuspendován ve 250 μL pufru P1 a směs přemístěna do 

microcentrifugační zkumavky. 

 Dále bylo přidáno 250 μL pufru P2 a 4 – 6x ,během tří minut, vše promícháno na vortexu 

(GENIE 2). 

 Následovalo stočení na centrifuze (UNIVERSAL 16 R) při 13000 rpm po dobu 10´. 

 Supernatant z předešlého byl přepipetován do QIAprep zkumavky (obr. 20). 

 QIAprep zkumavka byla 1´ stočena (UNIVERSAL 16 R) na 13 000 rpm a poté se opět 

odlila proteklá část vzorku. 

 Do QIAprep zkumavky bylo napipetováno 0,5 mL pufru PB, vše opět stočeno 1´ a opět 

odstraněna proteklá část. 
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 Následovalo promytí 0,75 mL pufru PE. 

 Po předchozím kroku se opět odstranila proteklá část QIAprep zkumavka 

se centrifugovala na prázdno, aby se odstranili opravdu všechny zbytky 

promývacího pufru. 

 Následovala eluce DNA, při které byla umístěna kolonka do čisté 

mikrozkumavky. Na membránu kolonky bylo kápnuto 50 μL pufru EB 

(V tomto kroku je velmi důležité, abychom pufr umístili do centra samotné 

kolonky na membránu). Takto byl vzorek ponechán 1´ a následně 1´ 

stočen.  

       Obr. 20 

6.6.1.9 Izolace nukleové kyseliny – izolace z gelu 

 Mimo přípravy miniprepů lze NK izolovat také pomocí kitu pro izolaci DNA z gelu od 

firmy QIAgen. 

QIAquick Gel Extraction Kit Protocol using a microcentrifuge 

 Pomocí UV lampy byl osvícen agarózový gel a sterilním skalpelem vyříznuta potřebná 

část, která byla následně vložena do mikrozkumavky.  

 Vzorek ve zkumavce byl zvážen na analytických vahách (EG 2200) a následně přidán 

pufr QG 1:3 ve prospěch pufru (př. váha vzorku = 100 mg ~ 100 μL → 1:3 → 300 μL 

pufru QG). 

 Vzorek, obsahující fragment z gelu se inkuboval 10´ při 50 °C (TS – 100 C) a každé 3 

minuty byl protřepán na VORTEX GENIE 2 (pro lepší rozpustnost gelu). Úplné 

rozpuštění vzorku potvrdila změna barvy směsi na žlutou. 

 Byl přidán isopropanol o objemu ekvivalentní hmotnosti gelu (př. hmotnost gelu = 100 

mg →1:1→ 100 μL isopropanolu) 

 Následně byl vzorek přepipetován do QIAprep zkumavky (obr. 20). 

 QIAprep zkumavka byla 1´ stočena (UNIVERSAL 16 R) na 13 000 rpm a poté se opět 

odlila proteklá část vzorku. 

 Pro odstranění všech zbytků agarózy bylo přidáno 0,5 mL pufru QG a opět 

centrifugováno 1´ (proteklá část vzorku byla opět odlita) 

 Následně bylo přidáno 0,75 mL pufru PE a centrifugováno 1 minutu. 

 Po předchozím kroku se opět odstranila proteklá část  QIAprep zkumavka se 

centrifugovala na prázdno, aby se odstranili opravdu všechny zbytky promývacího pufru. 
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 Následovala eluce DNA, při které byla umístěna kolonka do čisté mikrozkumavky. Na 

membránu kolonky bylo kápnuto 50 μL pufru EB (V tomto kroku je velmi důležité, 

abychom pufr umístili do centra samotné kolonky na membránu). Takto byl vzorek 

ponechán 1´ a následně 1´stočen.  

6.6.1.10 Restrikční analýza 

 DNA izolovaná z miniprepů se následně 1-2 hodiny opět štěpila při 37 °C stejnými 

restrikčními enzymy viz tab. 27 (reakce viz tab. 13). 

 Štěpná reakce byla inaktivována vložením zkumavek na 10´ do blokového termostatu 

(SBH 130D) při 65 °C. 

 Následně se dalo 10 μL vzorku na 1% agarózový gel a elektroforetickou analýzou bylo 

určeno u jakých miniprepů se nachází insert. 

 U těchto miniprepů byla změřena koncentrace na nanodropu a určitě množství 

(v závislosti na koncentraci) putovalo dále na sekvenaci. 

Tab. 13 – složení štěpné reakce 

Štěpení miniprepů - 10 μl reakce 

10 x H pufr (TAKARA) 1 μL 

Restrikční endonukleáza 

1 a 2 (TAKARA) 
0,5 + 0,5 μL 

DNA  5 μL 

Aqua pro injection H20  

(Braun) 
3 μL 

 

Pokud jsou výsledky testů na některých koloniích pozitivní a faktor sigma byl úspěšně 

zaklonován, zatransformujeme (kapitola: Transformace – stejný princip, jiný kmen) DNA 

z miniprepů těchto kolonií do expresních buněk E. Coli DE3. Posléze je možné u DE3 znovu 

ověřit zaklonování izolací DNA (plazmidu) pomocí miniprepu a restrikční analýzy.  

Zaklonované vzorky byly dány na sekvenaci a výsledky později vyhodnoceny 

programem Seqman a Seqscanner. Po zaklonování následuje výroba glycerinových konzerv 

z kolonií, které obsahují zaklonovaný plazmid. 

6.6.1.11 Glycerinové konzervy 

 Díky tvorbě glycerinových konzerv je možné několik let uchovat bakteriální kmen 

v teplotě -80 °C. 

 Z čisté bakteriální kultury narostlé v LB médiu z úspěšně zatransformované kolonie, bylo 

odebráno 850 μL a přidáno do 150 μL glycerolu. 
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 Směs byla důkladně promíchána a uložena do -80 °C. 

6.6.2 Příprava RNA 

 RNA byla připravována za účelem dalšího použití v in vitro vazebných experimentech 

na nativním gelu. Způsobů, jak připravit RNA, je více. Pro tuto práci byla vybrána metoda 

TOPO klonování a IVT (In Vitro Transkripce). TOPO klonováním byla připravena 16S rRNA 

(tato RNA nadále nebyla použita ve vazebných experimentech). Ms 1 a její mutované verze 

byly připraveny za pomoci templátů pro IVT, které byly v naší laboratoři připraveny již 

předem (Hnilicová J.). Procesy jsou následně popsány v jednotlivých kapitolách. 

6.6.2.1 TOPO klonování 

 Byly navrženy primery pro jednotlivé fragmenty viz (tab. 28 – kapitola: 7.3. Příprava 

RNA) a poté kontrolní namíchány PCR reakce (tab. 14). 

 Zkumavky byly umístěny do termocykleru PTC – 200, kde byl zapnut program PCR 

PANDA (tab. 15).  

Tab. 14  - složení PCR reakce 

PCR – 20 μL reakce 

10x reakční pufr s MgCl2 (Biotols) 2 μL 

Aqua pro injection H20  (Braun) 14,9 μL 

10 mM dNTP 0,4 μL 

Primer 1 0,2 μL 

Primer 2 0,2 μL 

DNA polymeráza (Biotols) 0,5 μL 

Genomová DNA 2 μL 

 

Tab. 15 – jednotlivé cykly programu PCR PANDA 

PCR PANDA 

počet cyklů Teplota čas 

1x 94 °C 3´ 

30x 

94 °C 15´´ 

 

55 °C 

 

30´´ 

 

72 °C 

 

5´ 

 4 °C ∞ 

         

 Ihned po PCR byla provedena TOPO reakce (PCR se nesmí zmrazit ani nikde dlouho 

nechávat odstát). 

 Za pomoci kitu TOPO
® 

TA Cloning
®

 Kit for Subcloning byla namíchána reakce (tab. 16). 

Nesmíme zapomenout na reakci negativní kontroly, kde nepoužijeme PCR produkt, ale 

vodu. Celá reakce byla lehce promíchána pipetou a inkubována 15´ v pokojové teplotě.  
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Tab. 16 – složení reakce pro TOPO klonování 

TOPO klonování - 3 μL reakce 

PCR produkt 2 μL 

Salt solution 0,5 μL 

TOPO vector 0,5 μL 

 

 Následovala transformace do kompetentních buněk E. coli DH5α (viz kapitola: 6.6.1.6. 

Transformace) a poté byl vyizolován plazmid pomocí miniprepů (kapitola: 6.6.1.8. 

Izolace nukleové kyseliny - Příprava miniprepů) 

 Dále byla provedena restrikční analýza (viz kapitola: 6.6.1.10 Restrikční analýza) 

a plazmid byl naštěpen restrikční endonukleázou EcoRI (TAKARA). 

 Po štěpení byly naneseny vzorky na agarózový gel (viz kapitola: 6.6.1.2. Horizontální 

agarová elektroforéza) a vybrány ty, které obsahovaly zaklonovaný inzert. 

 Vzorky byly dány na sekvenaci a výsledky posléze vyhodnoceny programem Seqman 

a Seqscanner. 

6.6.2.2 In vitro transkripce 

Miniprepy reakcí, u kterých se povedlo zaklonovat inzert, se dále použily na in vitro 

transkripce a jejich plazmidy byly linearizovány restrikční endonukleázou HindIII 

(neobsahují terminátor pro T7 polymerázu a tudíž by docházelo ke vzniku různě dlouhých 

RNA). Je také třeba dbát na to, aby se nenacházelo cílové restrikční místo endonukleázy 

uvnitř insertu.  

Po linearizaci plazmidu byla in vitro transkripce uskutečněna pomocí kitu T7 

RiboMAX Express Large Scale RNA Production System kit od společnosti Promega. Stejný kit 

byl použit také na následující DNazování (krok nezbytný k odstranění nezabudovaných 

nukleotidů). 

 U templátu pro transkripci Ms 1 a jejích variant, byla namíchana ihned transkripční 

reakce s ohledem na koncentraci templátů. 

 Byly namíchány štěpící 40 μL reakce (tab. 17). 

Tab. 17 – složení štěpné reakce 

Štěpení - 40 μl reakce 

Miniprep 30 μL 

HindIII (TAKARA) 4 μL 

pufr M (TAKARA) 4 μL 

Aqua pro injection H20  

(Braun) 
2 μL 
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 Zkumavky byly ponechány 2 hod v termostatu při 37 °C (BT – 120). 

 Následně byl naštěpený plazmid přečištěn přes kolonku (viz kapitola: 6.6.1.3 Přečištění 

NK přes QIAgen kolonku) a změřena jeho koncentrace. 

 Pomocí již zmiňovaného kitu, byla namíchána transkripční reakce (tab. 18). 

Tab. 18 – složení reakce pro IVT transkripci 

IVT transkripce - 20 μl reakce 

RiboMAX T7 2x Buffer 10 μL 

Enzyme MIX 2 μL 

Lineární DNA templát 300 ng - 1 μg 

Nuclease – free Water doplnit do 20 μL 

 

 Reakce byla ponechána 1 hodinu ve 37 °C (BT – 120). 

 Bezprostředně po ukončení transkripce nebyla reakce zamražena a okamžitě bylo 

přistoupeno k DNazování – ke každé reakci bylo přidáno 1,5 μL RQ1 RNase – Free 

DNase (enzym je součástí kitu od Promega) a ponecháno 15´ve 37 °C. 

 Následně se RNA přečistila. 

6.6.2.3 Přečištění RNA 

 Ke vzorku bylo přidáno 100 μL ddH2O, 150 μL Trizolu a 20 μL chloroformu 

(v digestoři). 

 Poté, co bylo vše dostatečně promícháno na vortexu (VORTEX GENIE 2) se vzorek 

nechal 5´ centrifugovat na 13000 rpm (CHRIST BIOFUGE A). 

 Po centrifugaci bylo odebráno 150 μL vodné fáze (Je třeba dbát zvýšené opatrnosti 

a nenasát Trizol – růžová kapalina) viz obr. 21. 

 Následovalo srážení a bylo přidáno 15 μL NaAc, 2 μL glykogenu a 375 μL EtOH. Vše 

bylo opět promícháno na vortexu a dáno na 2´na led (vzorek by se neměl 

srážet déle, jelikož by se srážely i kratší kousky s nukleotidy.). 

 Po sražení se vše stočilo při 4 °C, 20´ na 17 000 rpm (UNIVERSAL 16 R). 

 Dále se vše opláchlo 70% EtOH – Byl odpipetován supernatant 

z předchozího kroku a k peletu bylo přidáno 180 μL 70% EtOH. Vše bylo 

jen lehce promícháno (nevortexováno) a stočeno při 4 °C, 5´ na 17 000 rpm 

(UNIVERSAL 16 R). 

 Po stočení byl odpipetován ethanol a pelet byl sušen 20´v exsikátoru.         obr. 21 
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 Po usušení byl pelet rozpuštěn ve 20 μL Aqua pro injection H20 (Braun) změřena jeho 

koncentrace a vzorek zamrazen.            

6.6.2.4 Vertikální elektroforetická analýza RNA na PAA gelu 

 Byla složena elektroforetická aparatura OWL™ P10DS DUAL GEL SYSTÉM. 

 Do spodní drážky sestavy byla nalita 2% agaróza, která následně tvořila špunt (brání 

výtoku nezatuhnutého PAA gelu) 

 Do nezatuhnuté agarózy byla ihned vsazena dvě skla, která spolu s krajním 1 mm 

„spacery“ tvořila formu pro nalití PAA gelu. 

 Jelikož se jedná o aparaturu pro analýzu dvou gelů, musela být z druhé strany umístěna 

plastová destička, jako náhražka druhé gelu (slouží pro celkové upevnění). 

 Po zatuhnutí 2% agarózy (30´) byl namíchán PAA gel (tab. 19).  

Tab. 19 – složení Polyakrylamidového gelu 

PAA gel 

7% PAA  35 mL 

10 % APS  295 μL 

TEMED (přidáváme jako poslední) 24 μL 

 

 Namíchaný gel byl nalit mezi skla elektroforézy, vložil se hřeben vytvářející komůrky 

pro nanesení vzorků a vše se nechalo 1 hod zatuhnout. 

 Po uplynulé hodině byl do aparatury nalit pufr 1x TBE (0,9 M Tris-HCl; 0,02 M EDTA 

(pH 8,0); 0,9 M kyselina boritá), vyjmut hřeben a jemným propipetováním propláchnuty 

komůrky. 

 3 μg vzorku a marker (RNA ladder, life technologies
tm 

- 5 μL) smícháme se STOP pufrem 

(95% formamid; 0,05% bromfenolová modř; 20 mM EDTA (pH 8,0); 0,05% xylene 

cyanol) v poměru 1:1. 

 Směs byla zahřáta 1´na 95 °C (THERMOSTAT 5320) a poté přenesena na led. 

 Vzorky byly naneseny a elektroforéza zapnuta (napětí: 300 V, doba trvání: 2 hod). 

 Po ukončení elektroforézy byla aparatura rozebrána a gel opatrně přenesen do kádinky 

s pufrem 1xTBE a GelRed (50 mL : 5 μL). 

 Gel byl takto barven 20´ na orbitální třepačce (SHAKER PSU – 20) při nízkých otáčkách, 

aby nedošlo k poškození gelu. 

 Po obarvení byl gel ještě jednou opláchnut 50 mL pufru 1xTBE. 
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 Následně byl gel vyfocen a analyzován pomocí UV lampy a laboratorní kamery 

(INGENIUS). 

6.7 Práce s proteiny 

V této práci byl kladen velký důraz na izolaci proteinů a jejich následnou purifikaci 

(především RNAP), z důvodu dalšího testování proteinů ve vazbách s NK na nativních 

gelech. 

Pro izolaci mykobakteriální RNAP byl použit speciálně upravený kmen mykobakterií 

SM 07 (daroval D. Chatterji, Indian Institute of Science, India), který obsahuje RNAP s tzv. 

polyhistidinovou kotvu (His – tag) – 6 po sobě jdoucích histidinů na 3´ konci RNAP. Tato 

kotva má velkou afinitu ke kovovým iontům a následně je toho využito v izolaci proteinu 

(Mukherjee & Chatterji, 2008).  

U izolace faktoru sigma A muselo nejprve dojít k indukci proteinu z expresních buněk 

DE3(BL21), které obsahovaly plazmid pET-22b s inducibilním promotorem a taktéž 

histidinovou kotvu. Následně pak bylo použito stejných izolačních technik, jako u RNAP.  

 

6.7.1 Indukce exprese proteinu 

 Z glycerinové konzervy byly nasazeny expresní buňky DE3 se zaklonovaným genem pro 

expresi faktoru sigma a kultivovány do potřebného objemu jak již bylo popsáno 

v kapitole: 6.5.2 Kultivace Escherichia coli. 

 Následovala indukce proteinové exprese (Za stálého třepání v pokojové teplotě) 

z inducibilního promotoru – K narostlé kultuře bylo přidáno odpovídající množství IPTG 

(Izopropyl-β-D-thiogalaktosid) (8 mL 100 mM IPTG/ 2L kultury). 

 Kulturu byla indukována 2 – 6 hodin a poté přemístěna na 20´ na led. 

 Zchlazená kultura byla poté rozlita do vysvícených kyvet, vyvážena na laboratorních 

vahách (EG 2200) a stočena při 8000 – 9000 g po dobu 10´ v chlazené centrifuze (4 °C) 

AVANTI J-26XPI (rotor JA-10).  

 Následně byl odlit supernatant a usazené buňky rozpuštěny pufrem Px1 (tab. 5) pomocí 

vortexu (VORTEX GENIE 2). Objem pufru Px1, ve kterém buňky rozpouštíme, se liší 

v závislosti na objemu stáčené kultury (15 mL Px1 na 0,5 L kultury). 

 Resuspendované buňky byly přelity do falkonek a stočeny na 15‘ při 6000 rpm 

v chlazené centrifuze (UNIVERSAL 320 R). 

 Opět byl odebrán supernatant a vzniklý pelet zamražen ve falkonkách v -20 °C. 
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U izolace RNAP je vynechána indukce a buňky SM 07 se kultivují dle popsaného 

návodu v kapitole: 6.5.1. Kultivace Mycobacterium smegmatis. V následující kapitole je 

popsána izolace proteinu s histidinovou kotvou, která je pro faktory sigma a RNAP totožná. 

6.7.2 Izolace proteinu s histidinovou kotvou (Afinitní chromatografie) 

 Pelety byly rozmraženy na ledu a následně byl každý resuspendován vortexem 

(VORTEX GENIE 2) v 15 mL pufru Px1 (tab. 3). 

 Vzniklý vzorek byl ve falkonce sonikován (velkou sondou) na UP 200S po dobu 25 x 

10´´ a mezi jednotlivými intervaly se vždy nechal 1 minutu relaxovat, aby vlivem 

sonikace nedošlo k většímu vzestupu teploty a proteiny ve vzorku se nedenaturovali. 

(sonikaci i relaxaci provádíme na ledu!!) 

 Následovala centrifugace na AVANTI J-26XPI 20´ na 13000 rpm (Pro tuto centrifugaci 

byly použity kyvety s kulatým dnem.). 

 Vzniklý supernatant (lyzát), obsahující obsah buněk, byl odpipetován do falkonky 

a pelety vyhozeny. 

 Do prázdné 50 mL falkonky byl přidán 1 mL roztoku s niklovými kuličkami od firmy 

QIAgen (Nikl se váže na histidin) a doplněn objem do 10 mL pufrem Px1. 

 Falkonka s kuličkami byla stočena na CRYOFUGE 8000 (2´, 2000 rpm, 10 °C) 

 Supernatant byl odpipetován a ke vzniklému sedimentu opět doplněn pufr Px1 do 10 mL 

a vše stočeno stejným způsobem.  

 Po stočení byl odpipetován supernatant a kuličky přidány k lyzátu. 

 Vzorek byl poté 1 hod mírně třepán v chladové místnosti na PTR – 30, nebo na ledu na 

PSU – 20. 

 Mezitím byla připravena kolonka, na kterou byla nasazena cca 10 cm dlouhá silikonová 

hadička (silikonová hadička napomáhá lepšímu průtoku, jelikož se zvýší hydrostatický 

tlak) a celý aparát se uložil na plastový držák na Erlenmeyerovo baňce (obr. 22). 

 Kolonka byla preeqvilibrována 4mL Px1. 

 Následně se kolonka umístila do 4 °C, nalil se vzorek, obsahující protein navázaný na 

niklové kuličky a vše se nechalo postupně prokapat do Erlenmeyerovi baňky (odtékal 

odpad). 

 Poté byla kolonka promyta 30 mL pufru Px1. 

 Následovalo další promytí 30 mL Px1 s 30 mM Imidazolem a následně byl připraven 

roztok 10 mL Px1 pufru s 400 mM imidazolem. 
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 Eluce: Z kolonky byla odstraněna hadička a připravili jsme si několik eppendorfek 

(alespoň na 6 frakcí). Do kolonky byl napipetován 1 mL roztoku Px1 pufru s 400mM 

imidazolem a nechal se zcela prokapat do eppendorfky. Tento byl opakován u každé 

(frakce) eppendorfky. Celý postup prováděn ve 4 °C. 

 Po eluci se provedla kontrola, zda naše frakce opravdu obsahují protein a to buďto na 

SDS gelu (viz kapitola: 6.7.4 Polyakrylamidová elektroforetická analýza proteinů 

(SDS PAAGE)), nebo rychlejším způsobem pomocí barvením Bradfordové – do 1 mL 

činidla (Coomassie brilliant blue G – 250) bylo přidáno 10 μL vzorku. Po zamíchání byla 

pozorována změna zbarvení do modra, což značí přítomnost proteinů. 

 Podle předchozích ověřovacích testů byly vybrány frakce obsahující protein, které byly 

následně dialyzovány.    

 

 

Obr. 22 – Polypropylenová kolonka  

Jednorázové kolonky z průsvitného plastu o objemu 12 mL. Kolonka 

obsahuje i vrchní a spodní víčka pro uchování kolonky s nalitým vzorkem na 

krátký čas. Vhodné pro chromatografii, izolaci a purifikaci proteinů.  

 

 

6.7.3 Dialýza 

 Hlavním nástrojem této metody je tzv. dialyzační kazeta (Thermo Scientific Slide-A-

Lyzer Dialysis Cassettes), která obsahuje dvě celulosové membrány hermeticky uzavřené 

plastovým rámem. Praktickým základem dialýzy je průchod molekul skrze membránové póry 

o určité velikosti. Dialyzační kazety existují v mnoha variacích s různou kapacitou 

a velikostmi membránových pórů. Dialýzou se u vzorku zbavíme menších nežádoucích 

molekul a různých nečistot z předchozích pufrů, které jsou menší než 10 kDa.  

 

 Vzorky (frakce) s větší koncentrací proteinu byly spojeny a s ohledem na jejich objem 

byla vybrána velikostně vyhovující dialyzační kazeta od firmy Thermo Scientific. 
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 Rámeček byl umístěn na molitanový plovák a na půl minuty ponořen do kádinky 500 mL 

dialyzačního pufru A (použit u RNAP), nebo Storage buffer (použit u faktoru sigma); 

(tab. 20 a 21). 

 RNAP byla po této dialýze dále purifikována, a proto byla zvolena dialýza v pufru A, ve 

kterém budou probíhat i další purifikační procesy (u faktorů sigma nebylo další 

purifikace zapotřebí).  

Tab. 20 - složení pufru A     Tab. 21 – složení Storage buffer 

Pufr A  Storage buffer 

50 mM Tris pH 8  50 mM Tris pH 8 

0,5 mM EDTA   0,1 M NaCl 

5% glycerol  3 mM - 2 merkaptoethanol 

1 mM DTT  Glycerol 50% 

 

 Po vyjmutí dialyzačního rámečku z pufru byly do rohových otvorů rámečku vpraveny 

dvě injekční jehly. (Jedna slouží pro odvod vzduchu a druhá pro vstříknutí vzorku.) - Při 

těchto krocích je nezbytně nutné dávat velký pozor na to, aby nedošlo k propíchnutí jedné 

ze dvou membrán.  

 Protein byl injekčně vpraven mezi membrány, následně se vyndala jehla na odchod 

vzduchu a injekcí, kterou byl protein vstříknut, se odsál přebytečný vzduch mezi 

membránami a tato jehla se poté také odstranila. 

 Rámeček byl umístěn opět na plovák a do dialyzačního pufru, kde byl za stálého míchání 

dialyzován v chladu přes noc. 

 Po ukončení dialýzy byla, stejně jako v předešlém případě, vpravena opět jedna injekční 

jehla a za její pomoci byl prostor mezi membránami jemně nafouknut, aby bylo možné 

odebrat dialyzovaný protein.  

 Následovala kontrola proteinů na polyakrylamidovém gelu pomocí elektroforézy. 

6.7.4 Polyakrylamidová elektroforetická analýza proteinů (SDS PAAGE) 

K ověření množství a kvality proteinu byla použita vertikální polyakrylamidová 

elektroforéza, analyzující zahřátím denaturované proteiny v prostředí dodecylsíranu sodného. 

v prostředí SDS (SDS PAAGE). Proteiny se poté na gelu dělí podle jejich molekulové 

hmotnosti.  
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 Byla složena elektroforetická souprava (XCELL SURELOCK™ MINI CELL) a do ní byl 

následně zasazen předpřipravený NuPAGE
®
 Novex 4-12% Bis-Tris gel. 

 Do připravené sestavy byl nalit 1x NuPAGE
® 

MES SDS Running Buffer (zásobní roztok 

20x). 

 Po cca 10´ byl vytažen hřeben gelu a komůrky pro vzorky byly propláchnuty lehkým 

propipetovaním. 

 Následovala příprava vzorků – 15 μL vzorku bylo smícháno s odpovídajícím objemem 

vzorkového pufru NuPAGE
®
 LDS Sample Buffer (zásobní roztok 4x) a zahřáty 5´ na 95 

°C v blokovém termostatu THERMOSTAT 5320. 

 Po zahřátí byly vzorky (20 μL) okamžitě naneseny na gel i s markerem Novex Prestained 

Protein Marker (5 μL). 

 Po nanesení vzorků na gel byla elektroforéza zapnuta na napětí 150 V, které bylo zhruba 

po 15´ zvýšeno na 200 V (Doba trvání elektroforézy je cca 35 minut). 

 Po ukončení procesu a opatrném vyjmutí a rozebrání gelu následovalo barvení pomocí 

SimplyBlue
tm

 SafeStain. 

6.7.4.1 Barvení  SimplyBluetm SafeStain 

  Gel byl přemístěn do kádinky se 100 mL demineralizovné vody a minutu zahříván 

v mikrovlnné troubě, dokud se nezačala voda téměř vařit. 

 Po vyndání z mikrovlnné trouby byla kádinka umístěna na překlopnou stolní třepačku 

MR – 1 a při malých otáčkách se nechal 1,5 minuty třepat. 

 Následně byla odlita voda a celé proplachování bylo se všemi dosavadními kroky 

provedeno ještě 2x. 

 Po posledním promytí bylo přidáno 30 mL barviva SimplyBlue
tm

 SafeStain a gel 

v kádince byl opět zahříván v mikrovlnné troubě, dokud se roztok nezačal téměř vařit 

(45-55 sek.).  

 Povařený gel byl i s barvivem ponechán 10´ na překlopné stolní třepačce MR – 1. 

 Po obarvení bylo odlito barvivo a přidáno 100 mL demineralizované vody a kádinka se 

opět nechala 15 – 20´ třepat (V průběhu tohoto kroku je dobré vodu 1 – 2 x vyměnit.). 
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6.7.5 Purifikace proteinu 

 V případě RNAP se protein, po první dialýze v pufru A, dále čistí podle následujícího 

postupu. 

 

 Byly připraveny heparin – agarózové kuličky (Sigma Aldrich, cca 1 mL na 10 mg 

proteinu) a opláchnuty pufrem A (tab. 20) – 5´ stočeny na 4500 rpm (UNIVERSAL 

16R). 

 Po stočení byl odebrán supernatant a celý proces byl ještě jednou opakován. 

 Následně byl ke kuličkám přidán vzorek obsahující RNAP. 

 Směs kuliček a RNAP se nechala vázat přes noc ve 4°C. 

 Těsně předtím, než byl vzorek vyndán z chladu, byla opět připravena polypropylenová 

komůrka (stejně jako v předchozím případě izolace) a preequilibrována 4 mL pufru A. 

 Komůrka byla umístěna do chladu (4 °C) a proteinový vzorek, obsahující protein se 

nechal prokapat (z prokapaného vzorku bylo odebráno 100 μL pro pozdější kontrolu, na 

které bylo zjištěno, jaké množství RNAP se nenavázalo na heparin – agarózové kuličky 

a tudíž proteklo). 

 Následovalo vymytí RNAP pomocí gradientu soli (pufr A se 100 – 800 mM NaCl). 

 Gradient soli byl předem připraven o objemu 200 μL na frakci. 

 Výsledkem vymytí bylo tedy 8 frakcí o objemu 200 μL. 

 Vzhledem k další kontrole byla z kolonky odstraněna hadička, nasazeno spodní víčko 

a za pomoci přidání 300 μL pufru A se obsah kolonky rozředil a byly odebrány usazené 

kuličky, abychom si byli jistí, že se celá, nebo alespoň naprostá většina RNAP, pustila 

heparin-agarózových kuliček. 

 Z každé frakce a kontroly bylo odebráno (opět separátně do mikrozkumavek) 20 μL, 

které se otestovali elektroforeticky na SDS PAGE (postup viz kapitola: 6.7.4. 

Polyakrylamidová elektroforetická analýza proteinů (SDS PAAGE)). 

 Podle výsledného gelu se dále rozhodlo, které frakce poputují do poslední dialýzy. 

 Průběh dialýzy je naprosto stejný jako v předchozím případě (postup viz kapitola: 6.7.3. 

Dialýza), nicméně je v tomto případě použit Storage buffer (tab. 21) 

 Po vyjmutí z dialýzy byla provedena opět stejná elektroforetická analýza (zjištění finální 

čistoty proteinu) a byla změřena koncentrace pomocí spektrofotometru (UV – 1601PC). 
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6.7.6 Měření koncentrace proteinů 

 Nejprve byla provedena kalibrace UV – 1601PC pomocí 5 rozdílně objemných vzorků 

proteinu BSA o známé koncentraci 0,4 μg/μL, vody a činidla Bradfordové (100 mg 

Coomasie Brilliant Blue G – 250 rozpuštěno v 50 mL ethanolu; 8,5 % H3PO4; H2O 

doplnit do 1L). 

 Z naměřených hodnot OD byla sestrojena kalibrační křivka, jejíž rovnice měla tvar  

OD = a ∙ c, kde a je směrnice přímky a c koncentrace proteinu. 

 Následně byla změřena OD proteinu. 

 Hodnota OD byla dosazena do rovnice a vypočtena výsledná koncentrace proteinu. 

6.8 Vazebné testy 

 S izolovanými komponenty (Sig A, RNAP) byly provedeny in vitro vazebné testy na 

nativních gelech, za účelem zjistit, zda se Ms 1 váže na RNAP a zda je pro tuto vazbu klíčový 

housekeeping faktor sigma (A), jako je tomu v případě (σ70
) 6S RNA. 

 Již dříve byly v naší laboratoři provedeny úspěšné vazebné testy 6S RNA 

s holoenzymem RNAP. Z tohoto důvodu byly použity totožné podmínky pro in vitro pokusy 

s Ms 1.  

 Tyto podmínky byly ovšem nevyhovující a nebyla viditelná žádná vazba Ms 1/ RNAP. 

Posléze docházelo k optimalizacím experimentu, kde bylo vycházeno především z protokolů 

Karen Wassarman (Wassarman, 2012). Po nastavení vhodných reakčních podmínek hrála 

neméně důležitou část čistota a funkčnost izolovaných komponentů, která se nakonec ukázala, 

v případě RNAP, klíčovou. 

 Ve vazbách byly jako kontroly použity mutanty Ms 1, které se lišily v délce a struktuře 

(např. chybějící sekundární struktura, vytvářející bublinu) a 16S RNA. RNA byla před každou 

reakcí sbalena (RNA folding), z důvodu její správné funkce ve vazbách. Při následném 

hodnocení na PAA gelu je možné pozorovat komplexy RNAP/RNA, které díky své velikosti 

putují pomaleji v gelu. RNA (viz tab 22) byla naředěna vodou (Aqua pro injection H20 , 

Braun) na výslednou koncentraci 400 ng/μL.  

Tab. 22 – přehled koncentrací zásobních RNA 

počáteční koncentrace RNA 

Ms 1 wt classic 4000 ng/μL 

Ms 1 no bubble 1038 ng/μL 

Ms 1 no tail 4406 ng/μL 

16S RNA 7537 ng/μL 
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 Následovalo namíchání master mixu, který byl následně rozpipetován do 

9 mikrozkumavek (tab 23). 

Tab. 23 – složení in vitro vazebné reakce 

In vitro vazba - 20 μL reakce 
Master mix 

10 reakcí 

RNA 1 μL   

RNAP 2 μL   

20x pufr s DTT (TNX pufr) 1 μL 11 μL 

150 mM KCl (3 M-zásobní) 1 μL 11 μL 

1 mM MgCl2 (250 mM-zásobní) 0,08 μL 0,88 μL 

Aqua pro injection H20 Braun 14,92 μL 164,12 μL 

 

 Sbalení RNA (RNA folding) – k reakční směsi byl přidán 1 μL naředěné RNA a vzorek 

byl vložen na 2´ na 90 °C do blokového termostatu THERMO 120. 

 Po uplynutí 2´ se vyjmul celý bloček z termostatu a byl ponechán i se vzorky v pokojové 

teplotě, kde se postupně ochladil na teplotu 37 °C (teplota byla kontrolována teploměrem 

vloženým v bločku). 

 Do konkrétních reakcí (tab. 24) bylo následně přidáno jádro RNAP (koncentrace 1,3 

μg/μL = 3,49 μM). 

Tab. 24 – rozložení a komponenty jednotlivých vazebných reakcí 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RNAP 

Ms 1 

wt 

classic 

Ms 1 

wt 

classic 

Ms 1 

no 

bubble 

Ms 1 

no 

bubble 

Ms 1 

no tail 

Ms 1 

no tail 

16S 

RNA 

16S 

RNA 

    RNAP 
 

RNAP 
 

RNAP 
 

RNAP 
15 min 

37 °C 

 

 Vzorky byly doplněny do potřebného objemu vodou a byly zahřáty po dobu 15´ na 37°C 

(SBH 130D).  

 Po zahřátí byly vzorky umístěny na led a přidán 4x Native PAGE Sample buffer tak, aby 

byla jeho výsledná koncentrace 1x. 

 Následně byla připravena elektroforetická aparatura (XCELL SURELOCK™ MINI 

CELL) a do ní byl následně zasazen předpřipravený Native PAGE
®
 Novex 4-16% Bis-

Tris gel. 

 Takto připravená elektroforéza se umístila do polystyrenové krabičky a její okolí bylo 

vyplněno ledem. 
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 Do připravené sestavy byl nalit 1x Native PAGE
® 

MES Running Buffer (zásobní roztok 

20x). 

 Po cca 10´ byl vytažen hřeben gelu a komůrky pro vzorky byly propláchnuty lehkým 

propipetovaním. 

 Poté byly na gel naneseny vzorky a do prostoru mezi gely bylo nalito 10 mL 20x Cathode 

additive (1 g Comassie G – 250; 250 mL H2O). 

 Napětí bylo nastaveno na 150 V a elektroforéza byla zapnuta (doba trvání cca 100-120 

min – napětí na začátku by mělo být 12 – 16 mA). 

 Po ukončení procesu byl z aparatury vyjmut gel a barven a analyzován stejným způsobem 

jako v kapitole: 6.6.2.4. Vertikální elektroforetická analýza RNA na PAA gelu. 

 Tímto barvením RNA bylo možné analyzovat posuny RNA (pokud se nachází ve vazbě 

s proteinem). 

 Následovalo barvení gelu na proteiny (viz kapitola: 6.7.4.1. Barvení  SimplyBluetm 

SafeStain). 

6.9 Transkripční experimenty in vitro 

 V těchto pokusech byla testována transkripční aktivita izolovaného enzymu RNAP 

a následně i holoenzymu RNAP/σA
 na σA

 - dependentním promotoru Pveg z Bacillus subtilis, 

který byl umístěn na plazmidu p770. Tento plazmid byl následně linearizován pomocí PCR 

a použit v transkripci. Promotor z jiného organismu byl zvolen jako modelový, jelikož se v 

naší laboratoři, i navzdory mnohým pokusům, nepodařilo doposud dosáhnout transkripce na 

mykobakteriálních promotorech. Cílem transkripčních pokusů bylo zjistit aktivitu RNAP 

a následně určit koncentraci RNAP, při které je její transkripční aktivita nejnižší. Tuto 

koncentraci dále titrovat faktorem sigma A a tím dosáhnout poměru, ve kterém je RNAP 

nasycena σ
A
. 

 

 V reakcích byl použit 20x TNX pufr (400 mM Tris Acetát pH 7,9; 100 mM MgCl2; 

10 mM DTT). 

 Byly připraveny komponenty o konkrétní koncentraci (tab. 25) a namíchán master mix 

(vše provádíme na ledu!). 

 Následně byla smíchána rekonstituce skládající se z RNAP, delučního pufru a případně 

faktoru sigma A v různých poměrech (tab. 26). 
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Tab. 25 – složení transkripční reakce 

Transkripční reakční směs – 10 μL reakce 

6 reakcí 

master 

mix 

 2,7 μL 0,45 μL 20x TNX pufr 

0,6 μL 0,1 μL 20 mM ATP (200μM final) 

0,6 μL 0,1 μL 20 mM CTP (200 μM final) 

0,6 μL 0,1 μL 20 mM GTP (200 μM final) 

0,6 μL 0,1 μL 1 mM UTP (10 μM final) 

0,6 μL 0,1 μL α 
32

P UTP 

6 μL 1 μL Pveg lineární (60 nM final) 

24,3 μL 4,05 μL H2O 

0,6 μL 0,1 μL 100xBSA 

9 μL 1,5 μL KCl (1M) 

iniciace 2,4 μL RNAP in dial. B. 

∑ 10 μL  

 

Tab. 26 – složení rekonstituce RNAP a faktoru sigma A 

Rekonstituce RNAP se Sig_A 

vzorek 

koncentrace 

RNAP 

(μM/μL) 

objem 

RNAP 

(μL) 
Poměr 

SigmaA : RNAP 

koncentrace 

sigma  
(μM/μL) 

objem 

Sigma A 

(μL) 

objem 

DB 

(μL) 

1 0,125 1,25 0 0 0 3,75 

2 0,125 1,25 5 0,625 3,75 0 

3 0,125 1,25 10 1,25 3,75 0 

4 0,125 1,25 20 2,5 3,75 0 

5 0,125 1,25 40 5 3,75 0 

 

 Poté, co byla smíchána reakce, se všechny vzorky nechaly rekonstituovat 15´ ve 37 °C 

(TS – 100 C). 

 Po rekonstituci byly vzorky umístěny na led a práce se přesunula do plexisklového boxu, 

kde byl k master mixu přidán radioaktivně značený UTP ([α – 
32

P] – UTP) 

v odpovídajícím množství (tab. 25) a vše bylo krátce promícháno (VORTEX GENIE 2) 

a stočeno (MINI – CENTRIFUGE). 

 Mater mix byl rozpipetován do mikrozkumavek, které se umístily na 10´ do 37 °C. 

 Následovala iniciace transkripce přidáním 2,4 μL rekonstituované RNAP s/bez faktoru 

sigma A – každý vzorek byl iniciován ve stejném časovém rozmezí (30´´), aby byla 

iniciace u každého vzorku stejná a posléze by bylo možné porovnání výsledků. 
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 Po 15´ přidáme ke každému vzorku 1:1 STOP solution (95% formamid; 20 mM EDTA 

pH 8; 0,05 % Bromfenolová modř; 0,05 % Xylen cyanol) (opět ve stejném časovém 

rozmezí 30´´). 

 Vzorky byly poté naneseny na PAA gel (kapitola: 6.6.2.4. Vertikální elektroforetická 

analýza RNA na PAA gelu), který byl připraven již dříve než započal experiment, aby 

mohl plynule probíhat postup (Nesmí být opomenuta ochrana před β zářením – 

plexisklový štít). 

 Po ukončení elektroforézy byl v digestoři vyjmut gel, umístěn na filtrační papír, překryt 

fólií a vložen na 40´(závisí na velikosti gelu) do sušičky gelů MIDIDRY D62. 

 Po sušení bylo v sušičce zachováno vakuum a gel se takto nechal chladit na pokojovou 

teplotu opět 40´. 

 Následně byl gel vyjmut a vložen do expoziční kazety, která obsahuje fólii, absorbující 

radioaktivní záření. 

 Gel byl ponechán určitou dobu v kazetě (záleží na stáří izotopu – u nového postačí cca 

2 hod.). 

 Po expozici byla fólie oskenována a výsledky vyhodnoceny programem Bio-Rad 

Quantity One. 

 Výsledky byly vyneseny do grafu. 
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7 Výsledky 

7.1 Klonování a izolace SigA, SigB a SigF 

 Byly navrženy primery (tab. 27) a amplifikovány fragmenty genů pro faktory sigma 

A, B a F (sigA, sigB, sigF) (obr. 24 – PCR sigA a sigB). Dále byly geny zaklonovány do 

plazmidu pET-22b. 

Tyto plazmidy byly poté transformovány do buněk E. coli DH5α (uchovávací) a 

DE3(BL21) (expresní kmen). Bylo vybráno několik kolonií, u kterých se provedla restrikční 

analýza pro zjištění, zda byl insert zaklonován (obr. 24 – restrikční analýza sigF) a následně 

se z úspěšně transformovaných buněk vytvořily glycerinové konzervy a čísla kmenů byla 

zanesena do laboratorního seznamu (viz. tab. 2). Sekvence potřebného genu byla ověřena 

sekvenací. Pro expresi konkrétních faktorů sigma byly dále použity buňky DE3. Za pomoci 

IPTG byla provedena indukce T7 inducibilního promotoru a protein byl tímto produkován ve 

velkém množství.  

Poté byly faktory sigma izolovány afinitní chromatografií pomocí histidinové kotvy na 

C – konci proteinu, kterou protein získal z plazmidu a následně elektroforeticky analyzovány 

na proteinovém gelu (obr. 25) a zamraženy. 

 

Tab. 27 – Seznam použitých primerů a restrikčních enzymů 

 
číslo v lab. 

Seznamu 

sekvence primeru s červeně označeným 

restrikčním místem 

restrikční 

endonukleáza 

orientace 

primeru 

faktor sigma A (sigA) 

Sig_A  

forward 
LK1153 ggaattcCATATGATGGCAAATGCCACCACA NdeI 5´→ 3´ 

Sig_A  

reverse 
LK1154 ccgCTCGAGGCTCGCGTAGGAGCGGAG XhoI 3´→ 5´ 

faktor sigma B (sigB) 

Sig_B  

forward 
LK1155 ggaattcCATATGGTGGCAGCGACAAAGGCA NdeI 5´→ 3´ 

Sig_B  

reverse 
LK1156 ccgCTCGAGGTCCAGGTAGTCGCGCAG XhoI 3´→ 5´ 

faktor sigma F (sigF) 

Sig_F  

forward 
LK1183 ggaattcCATATGGTGACGTCGGAATACGCA NdeI 5´→ 3´ 

Sig_F 

reverse 
LK1184 ccgCTCGAGCTGCAGCTGGTCGCGCAG XhoI 3´→ 5´ 
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obr. 23 – Ukázka Analýzy PCR 

amplifikace sigA a sigB na 1% 

agarovém gelu. 

Plazmid peT22-b štěpěný restrikčními 

endonukleázami NdeI a XhoI.  

Marker - DNA pUC Mix 

1) Naštěpený plazmid se zaklonovaným 

fragmentem sigB (960 bp). 

2) Naštěpený plazmid se zaklonovaným 

fragmentem sigA (1412 bp). 

 

obr. 24 – Ukázka restrikční analýzy sigF na 1% 

agarovém gelu. 

Plazmid pET22-b štěpený restrikčními 

endonukleázami NdeI a XhoI. 

Marker - MassRuler Express LR reverse DNA Ladder, 

ready-to-use 

 1) Prázdný naštěpený plazmid s nezaklonovaným 

fragmentem sigF. 

2)  Naštěpený plazmid se zaklonovaným fragmentem 

sigF (752 bp). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Analýza izolovaných faktorů 

sigma na proteinovém gelu od firmy 

Novex. 

Marker - Novex
®

 Sharp Pre- stained 

Protein Standard 

Nad snímkem se nachází tabulka 

popisující koncentrace konkrétních faktorů 

sigma a jejich množství nanesené na gel. 

 

 

 



67 

 

7.2 Izolace RNAP 

 Enzym RNAP byl izolován z mykobakteriálních kmene SM07 (viz tab. 2). Tento 

kmen obsahuje RNAP s histidinovou kotvou na chromozomální kopii genu rpoC (6 histidinů 

na C-konci proteinu). Exprese probíhala z nativního promotoru a nebyla tedy třeba indukce. 

Izolace byla provedena za pomoci afinitní chromatografie, stejně jako v případě faktorů 

sigma. Na konečnou purifikaci byl navíc použit heparin. 

 Izolace byla uskutečněna několikrát a celý postup byl každým experimentem 

optimalizován, viz následující obr. 26 a 27.  

V případě obr. 26 byly buňky sonikovány malou sondou (nedostatečné rozbití buněk). 

RNAP nebyla pročištěna ihned po izolaci, což naznačovalo možnou agregaci proteinu. 

 

obr. 26 – První pokus o izolaci RNAP  

Proteinový gel po purifikaci heparinem. Eluce zvyšující se koncentrací NaCl. 

Marker - Novex
®

 Sharp Pre- stained Protein Standard 

1. Odebrání proteklého vzorku 

2. Promytí pufrem A + 50 mM NaCl 

3. Promytí pufrem A + 100 mM NaCl 

4. Promytí pufrem A + 200 mM NaCl 

 

5. Promytí pufrem A + 300 mM NaCl 

6. Promytí pufrem A + 400 mM NaCl 

7. Promytí pufrem A + 500 mM NaCl 

8. Zbytek RNAP na heparin – agarozových kuličkách. 

 

Dalšími experimenty došlo k postupné optimalizaci a obr. 27 vykazuje již značné 

zlepšení v izolaci enzymu. Na sonikaci byla použita velká sonda a o 5 x 10´´ byla 

prodloužena doba sonikace. RNAP byla přečištěna, i přes časovou náročnost, ihned po 

izolaci. Promytí pufrem A s koncentrací 50 mM NaCl bylo zcela vynecháno a gradient soli 

byl u vymývání z heparin – agarozových kuliček navýšen (200 mM – 800 mM). Tyto kroky 
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vedly k vymytí většiny RNAP z heparin – agarozových kuliček (viz bod 10, obr. 27). 

Výsledkem byl více koncentrovaný protein o větší čistotě. 

 

obr. 27 – jeden z pokročilých pokusů o izolaci RNAP 

Proteinový gel po purifikaci heparinem. Eluce zvyšující se koncentrací NaCl. 

Marker - Novex® Sharp Pre- stained Protein Standard 

1. Odebrání proteklého vzorku 

2. Promytí pufrem A + 100 mM NaCl 

3. Promytí pufrem A + 200 mM NaCl 

4. Promytí pufrem A + 300 mM NaCl 

5. Promytí pufrem A + 400 mM NaCl 

 

6. Promytí pufrem A + 500 mM NaCl 

7. Promytí pufrem A + 600 mM NaCl 

8. Promytí pufrem A + 700 mM NaCl 

9. Promytí pufrem A + 800 mM NaCl 

10. Zbytek RNAP na heparin – agarozových kuličkách. 

 

V každém experimentu byly vybrány frakce s největší koncentrací RNAP. Tyto frakce 

byly spojeny a dialyzovány. U mnohých pokusů nebyl enzym funkční ve vazebných testech 

na nativním gelu a vzhledem k porovnání funkčního a nefunkčního enzymu bylo pojato 

podezření, zda by nemohl hrát určitou roli protein, který se kopurifikuje s RNAP (podrobněji 

vysvětleno u obr. 28).  

Z tohoto důvodu byly provedeny dvě paralelní izolace RNAP u mykobakteriálního 

kmene mc
2
155 a SM07 a bylo pozorováno, zda se jedná o specifickou interakci proteinu 

s RNAP, nebo protein jen nespecificky interaguje s niklovými kuličkami. Výsledky nakonec 

dokázaly, že se opravdu jedná o nespecifickou interakci, jelikož byl protein nalezen i u izolátu 

z kmene mc
2
155, který neobsahuje žádný protein s histidinovou kotvou (data nejsou 

ukázána). 
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Obr. 28 – Ukázky tří na sobě nezávislých izolací RNAP. 

Proteinový gel s nanesenými vzorky enzymu po konečné dialýze. 

Marker - Novex
®

 Sharp Pre- stained Protein Standard 

Na obrázku jsou vyobrazeny podjednotky RNAP a dále je v 

rámečku označen protein, v jehož množství se lišily izolované vzorky.  

Vzorek 1 byl následně úspěšně použit v in vitro transkripčních 

pokusech, ale nebyl aktivní ve vazbě s Ms 1 na nativních gelech. 

Vzorek 3 byl, na rozdíl od vzorku 1, úspěšně použit ve vazebných 

experimentech s Ms 1. 

1. Koncentrace 0,176 μg/μL (na gel naneseno 10 μL) 

2. Koncentrace pomocí Bradforda nenaměřena (na gel naneseno 10 μL) 

3. Koncentrace 1,3 μg/μL (na gel naneseno 1 μL) 

7.3 Příprava RNA 

 RNA pro vazebné experimenty byla připravována TOPO klonováním a následnou in 

vitro transkripcí, nebo pouze in vitro transkripcí pomocí předem připravených templátů 

(připravila J. Hnilicová) (viz kapitola: 7.3. Příprava RNA). Jako příklad pro TOPO 

klonování je zde uvedena příprava 16S rRNA.  

7.3.1 TOPO klonování 

Byly navrženy primery pro krátké fragmenty DNA (viz tab. 28). Pomocí PCR byly 

amplifikovány fragmenty, které byly ihned zaklonovány do TOPO vektoru (pomocí kitu: 

TOPO
® 

TA Cloning
®

 Kit for Subcloning). 

Následovala transformace do kompetentních buněk E. coli DH5α (viz kapitola: 

6.6.1.6. Transformace).  Plazmid byl izolován minipreparací (kapitola: 6.6.1.8. Izolace 

nukleové kyseliny - Příprava miniprepů). Izolovaný vektor byl naštěpen restrikční 

endonukleázou EcoRI (Je potřeba dbát na to, aby se zásahové místo endonukleázy 

nenacházelo uvnitř zaklonovaného fragmentu). 

Po štěpení byly vzorky analyzovány elektroforeticky na agarozovém gelu (viz 

kapitola: 6.6.1.2. Horizontální agarová elektroforéza). U vzorků, obsahující insert byla 

provedena sekvenace pro ověření sekvence fragmentu.  

7.3.2 In vitro transkripce 

V případě TOPO vektorů muselo dojít k linearizaci plazmidu restrikční endonukleázou 

HindIII. U templátů pro Ms 1 (obr. 29) se přistoupilo ihned k in vitro transkripci. 
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Transkripce byla dále prováděna pomocí kitu T7 RiboMAX Express Large Scale RNA 

Production System kit od společnosti Promega.  

RNA vzniklá transkripcí byla dále přečištěna (viz kapitola: 6.6.2.3. Přečištění RNA). 

Vzorek byl opět elektroforeticky analyzován na PAA gelu (obr. 30). 

Tab. 28 – Seznam použitých primerů pro přípravu kontrolních RNA 

  
číslo v lab. 

seznamu 
sekvence primeru 

MS_16SrRNA 620 nt, 16S rRNA 

16SrRNA 

forward 
LK991 GCGTTGTTCGTGAAAACTCA 

16SrRNA 

reverse 
LK1105 AAGGGGCATGATGACTTGAC 

 

Obr. 29 – Kontrola templátů pro Ms 1 na 1% agarozovém gelu 

1. Ms 1 „no bubble“ – 271 nt 

2. Ms 1 „wt classic“ – 300 nt 

3. Ms 1 „no tail“ – 193 nt 

 

 

 

 

Obr. 30 – PAA gely připravených RNA (varianty Ms 1 a 16S rRNA)

 

Marker - RNA Ladder Low range ready to use (Thermo scientific) 

1. 16S rRNA – 620 nt, celá 16S rRNA. 

2. Ms 1 „no bubble“ – 271 nt 

3. Ms 1 „no tail“ – 193 nt 

4. Ms 1 „wt classic“ – 300 nt   
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7.4 In vitro vazebné testy 

 Pro zjištění, zda se RNAP váže na Ms 1 a její varianty in vitro s, nebo bez faktoru 

sigma A, byly uskutečněny vazebné experimenty na nativních gelech od firmy Novex. 

Podmínky pokusu byly v průběhu výzkumu optimalizovány (zejména úprava koncentrace solí 

a správné sbalení RNA) a bylo využito několika separátně izolovaných RNAP. Ne každý 

izolovaný enzym byl ovšem funkční ve vazbách a tak byly tyto testy také úzce spjaty 

s optimalizací purifikace RNAP. 

Ve vazebných experimentech byla testována Ms 1 bez jakýchkoliv úprav, poté dvě 

další varianty Ms 1 jako kontroly (tab. 29), a následně vždy jedna z připravovaných 

kontrolních RNA. Následující obr. 31 prezentuje optimalizovaný vazebný experiment. 
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Tab. 29 – Sekundární struktury a sekvence použitých RNA.  

 

Podtržené úseky značí promotorovou sekvenci. Červeně jsou znázorněné části Ms 1, které nebylo možné 

nasyntetizovat a proto musely být vloženy při PCR pomocí primeru. Templáty pro RNA připravila J. 

Hnilicová.  

  

16S rRNA Ribozomální RNA z Mycobacterium smegmatis  (délka 300 nt).

CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGC

AACCCTTGTCTCATGTTGCCAGCACGTTATGGTGGGGACTCGTG

AGAGACTGCCGGGGTCAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTC

AAGTCATCATGCCCCTTATGTCCAGGGCTTCACACATGCTACAAT

GGCCGGTACAAAGGGCTGCGATGCCGTGAGGTGGAGCGAATCCT

TTCAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATCGGGGTCTGCAACTCGACCC

CGTGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACG

Ms 1 „wt classic“

Ms 1 „no bubble“

Ms 1 „no tail"

TACGTAATACGACTCACTATAGGGAAGCTTGGCGAGGCCAAGAC

CCAGCCGGAAGAGAAGGCTAGATCTCCCGACCCAAGCTCCTAGC

ACGGATACCGAGCACCCACGCGGAGCGTTGCGGACCTGCGTAGT

TTCGAAAAGCGGACGGCCACGACGGCCCTTTGGGTGGGGTTGCA

GCCGTAGCGCATCGCAAAGACGCCGAGGTCACCCACGCAACGCA

CGCTTGGTCACTCGGGGTCCGTGCTAGCGGGCGGCGAACCGGAC

ATTGTCCGGGACGCCGCCCGATTTCTTTT

ACGGAAGCTTGGCGAGGCCAAGACCCAGCCGGAAGAGAAGGCT

AGATCTCCCGACCCAAGCTCCTAGCACGGATACCGAGCACCCAC

GCGGAGCACATGCCGCGGAATAGGCAAAAGTGTTGCGGACCTGC

GTAGTTTCGAAAAGCGGACGGCCACGACGGCCCTTTGGGTGGGG

TTGCAGCCGTAGCGCATCGCAAAGACGCCGAGGTCACCCACGCA

ACCCACATCGCACGCTTGGTCACTCGGGGTCCGTGCTAGCGGGC

GGCGAACCGGACATTGTCCGGGACGCCGCCCGATTTCTTTT

TACGTAATACGACTCACTATAGGGTAGCACGGATACCGAGCACC

CACGCGGAGCACATGCCGCGGAATAGGCAAAAGTGTTGCGGACC

TGCGTAGTTTCGAAAAGCGGACGGCCACGACGGCCCTTTGGGTG

GGGTTGCAGCCGTAGCGCATCGCAAAGACGCCGAGGTCACCCAC

GCAACCCACATCGCACGCTTGGTCACTCGGGGTCCGTGCTA

Ms 1 bez "ocásku", která neobsahuje úsek několika bazí na jejím 

konci a tím připomíná strukturu 6S RNA (délka 194 nt).

Ms 1 bez "bubliny", sekundární struktury připomínající otevřený 

promotor → afinita RNAP (délka 271 nt).

Ms 1 s celou svou strukturou (délka 300 nt).
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Obr. 31 – Test vazby různých forem Ms 1 a RNAP po optimalizaci metody. 

Nativní gel od firmy Novex  

A) Barvení Gel Red na RNA.  

V experimentu byly použity různé varianty Ms 1 (viz tab.29) a 16S RNA jako kontrola. RNAP se váže pouze u 

vzorků 3 a 7 (*) a nikoliv u vzorku 5. 

B) Barvení na proteiny (barvení SimplyBlue
tm

 SafeStain). Pořadí vzorků odpovídá gelu A. Na gelu je možno 

vidět RNAP 

 Ms 1 „wt classic“ se navázala na RNAP, což se projevilo změnou putování v nativním 

gelu. Rovněž mutantní verze „no tail“ byla schopná vazby. Naproti tomu varianta „no 

bubble“ se na RNAP v daných podmínkách nedokázala navázat (obr. 31).  

 Po optimalizaci pokusu mohly být podmínky aplikovány i na další krok, který měl 

objasnit skutečnost, zda ovlivňuje faktor sigma A vazbu Ms 1/RNAP. Do tohoto testu byl 

zařazen i protein RbpA (RNAP binding protein A), který zkvalitňuje a zpevňuje vazbu faktoru 

sigma A s RNAP. Po přidání SigA k RNAP nebyla pozorována změna moblity enzymu na 

nativním gelu. Pravděpodobně nedošlo k vytvoření dostatečného množství komplexu RNAP, 
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a tak nebylo překvapivé, že přítomnost SigA/RbpA neovlivnila vazbu Ms 1 na RNAP (obr. 

32). 

Obr. 32 – Test vazby Ms 1 a RNAP za 

přítomnosti RbpA a faktoru sigma A. 

Nativní gel od firmy Novex  

barvení pomocí Gel red (RNA). 

 

A) Na RNA gelu byla detekována vazba Ms 

1/RNAP (*) u všech vzorků i po přidání σA
 a 

RbpA ve dvou různých koncentracích. Nebylo 

zaznamenáno žádné výrazné zhoršení, či 

zlepšení vazby Ms 1/RNAP. 

 

 

 

 

barvení SimplyBlue
tm

 SafeStain (proteiny). 

B) Na proteinovém gelu jsou patrné vrchní 

proužky (RNAP). Naopak zcela dole se 

nachází RbpA, u kterého je možné rozeznat 

rozdíl koncentrací dvou vzorků. Faktor sigma 

se na gelu nachází mezi RNAP a RbpA.  
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7.5 Transkripce in vitro 

Cílem těchto experimentů bylo ověřit enzymatickou aktivitu připraveného 

transkripčního aparátu z Mycobacterium smegmatis. Průběh samotných testů je dopodrobna 

popsán v kapitole: 6.9 Transkripční experimenty in vitro. K vyhodnocení primárních dat 

z experimentu byl použit sofware Bio-Rad Quantity One, který pracuje na principu odečtu 

hodnoty pozadí od síly signálu. Tyto hodnoty byly následně vyneseny do grafu.  

Jako první bylo zkoumáno, zda obsahuje připravená RNAP zbytkové množství SigA. 

Z tohoto důvodu byl proveden experiment, kde bylo použito několik různých koncentrací 

RNAP (obr. 33). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 – Hodnoty relativní transkripce různých koncentrací RNAP 

Z grafu a snímku je jasně patrné, že izolovaný vzorek RNAP obsahoval stále ještě velké množství faktoru sigma 

A z tohoto důvodu probíhala, na sigma A – depedentním promotoru Pveg, transkripce i bez přidání σA
. 

Tento experiment ukázal, že RNAP obsahuje jisté, byť velmi malé, množství σA
. Pro 

další testy byla vybrána koncentrace enzymu (31 nM), u které byla relativní transkripce, bez 

přidání SigA, na hranici detekovatelnosti. 
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 Následující experiment byl zaměřen na stanovení aktivity připraveného faktoru sigma 

A. Byly provedeny transkripce se zvyšující se koncentrací SigA. Obr. 34 ukazuje zvyšující se 

míru transkripce v závislosti zvyšující se množství SigA.  

 

  

 

 

 

Obr. 34 – Pokus o titraci RNAP sigma faktorem A. 

Se zvyšujícím se poměrem σA
 došlo ke zvýšení relativní transkripce.  
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8 Diskuze 

8.1 Izolace proteinů 

8.1.1 Izolace RNAP 

U RNAP z Mycobacterium smegmatis byl použit známý postup pro izolaci histidinem 

značené RNAP z Bacillus subtillis (Anthony et al., 2000). První pokusy o izolaci RNAP touto 

metodou nedopadly zcela optimálně, a tak musel být celý izolační proces dále upravován 

(změna koncentrace látek a dalších technických parametrů). Čistota výsledného proteinu byla 

stále nedostatečná, a z tohoto důvodu byla provedena další purifikace za pomoci heparinu 

(Holátko et al., 2012). Tento postup využívá interakce mezi záporně nabitým heparinem 

(mimikující DNA) a RNAP. Purifikace zmíněným způsobem výrazně pomohla čistotě RNAP 

což bylo potřebné, pro následné vazebné testy. 

Dále jsme pozorovali korelaci mezi koncentrací nespecifického proteinu a aktivitou 

RNAP. Enzym, obsahující větší množství tohoto proteinu, byl neaktivní ve vazebných testech 

Ms 1 s RNAP. Tento protein by tak mohl neznámým způsobem negativně ovlivňovat RNAP. 

 Pro ještě lepší výsledek plánujeme do budoucna použít gelovou a ionexovou 

chromatografii. 

8.1.2 Izolace faktorů sigma 

Izolace faktorů sigma poskytla proteiny o dostatečné čistotě. Faktor sigma A je 

u mykobakterií hlavní faktor sigma, který napomáhá RNAP transkribovat housekeeping geny 

a je tedy homologem faktoru sigma 70 z E. coli (Gomez et al., 1998). Z tohoto důvodu je 

absolutně nezbytné vytvořit pomocí tohoto faktoru funkční in vitro transkripční aparát pro 

další studie. První interakce mykobakteriálních sigma A-dependentních promotorů s RNAP 

byly popsány v nedávné minulosti (China et al., 2010).  

Sigma B je, alespoň u M. tuberculosis, faktorem zodpovědným za odpověď na 

oxidativní stres a hypoxii (Fontán et al., 2009). Také experimenty s jinými gram – pozitivními 

bakteriemi (Bacillus, Staphylococcus, Listeria) naznačují, že se jedná o alternativní faktor 

sigma, který pomáhá buňce vyrovnat se se stresovými podmínkami (Ferreira et al., 2004).  

Faktor sigma F byl studován u Mycobacterium tuberculosis, kde bylo zjištěno, že je 

zodpovědný za látkovou výměnu a virulenci (Hartkoorn et al., 2012). U M. tuberculosis bylo 

také dokázáno, že je faktor sigma F schopný regulovat syntézu faktoru sigma C, kdy knock –

 out genu pro faktor sigma F způsobil navýšení množství SigC v buňce (Lee et al., 2008).  
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SigA, B a F jsou navíc evolučně konzervovány u rodu Mycobacterium, a tudíž najdeme 

stejné faktory i u M. tuberculosis (Waagmeester et al., 2005). Pochopení interakcí těchto 

faktorů s RNAP a sestavení modelových transkripčních komplexů s těmito faktory in vitro by 

mělo být bráno jako základ pro výzkum mykobakteriální odpovědi na stres, nebo samotné 

virulence patogenních druhů.  

8.2 Vazebné testy in vitro 

 Po úpravě podmínek vazebných testů za pomocí protokolů (Wassarman, 2012), bylo 

demonstrováno, že se Ms 1 váže in vitro na RNAP a to bez faktoru sigma A na rozdíl např. od 

6S RNA z E. coli, která ke své vazbě na RNAP potřebuje faktor sigma 70 (Trotochaud & 

Wassarman, 2005). Vazebné experimenty v nativním gelu bohužel z technických důvodů 

neumožnily rozhodnout, zda se Ms1 může vázat i na holoenzym. Studium determinantů vazby 

Ms1 na RNAP ukázaly, že nejdůležitější se zdá být nespárovaná oblast nukleotidů na RNA, 

napodobující otevřený DNA promotor, ke kterému má RNAP vysokou afinitu. Tato vlastnost 

RNA polymerázy byla objevena již dříve (Pupov et al., 2013). Naproti tomu chybějící úsek 

RNA u mutované varianty s názvem Ms 1 „no tail“ se ukázal být postradatelný. 

Otázka funkce Ms 1 z Mycobacterium smegmatis, ovšem zůstává stále 

nezodpovězena. Zda má opravdu podobnou funkci jako 6S RNA, odhalí až další testy, kde 

bude testován její vliv na transkripci in vitro. 

8.3 Transkripční systém in vitro 

 Pomocí izolovaných komponent (RNAP a σA
) byla testována aktivita enzymu RNAP 

na promotoru Pveg z Bacillus subtilis. Jedná se o modelový protomotor, jehož funkce byla 

dobře prostudovana (Sojka et al., 2011). Následně byla provedena titrace faktorem σA
.  

Dále bude následovat aplikace této metody na mykobakteriální promotory, na kterých 

nebylo v naší laboratoři prozatím dosaženo úspěšné transkripce. Experimenty 

s mykobakteriálními σA
 – dependentními promotory (M. smegmatis, M. tuberculosis) a RNAP 

byly úspěšně provedeny již dříve (China et al., 2010; Tare et al., 2012). Za pomoci těchto dat 

bude zapotřebí kompletně optimalizovat metodu s cílem vytvořit funkční in vitro 

mykobakteriální transkripční aparát, který bude dále použit jako model pro zkoumání genové 

exprese, a na který bude později aplikována i samotná Ms 1. Podobné systémy jsou důležité 

pro testy transkripčních mechanismů u mnoha jiných druhů bakterií (Holátko et al., 2012). 
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9 Závěr 

 Byly připraveny faktory sigma A, B a F. Dále také RNAP, Ms 1 z Mycobacterium 

smegmatis a její mutované varianty. Následně byly tyto komponenty použity pro vazebné 

experimenty a pro vytvoření funkčního transkripčního systému. 

 In vitro byla charakterizována interakce Ms 1 s RNAP a identifikovány místa důležité 

pro tuto interakci. Ms 1 se váže na RNAP bez faktoru sigma A a tedy zde nejde zcela o stejný 

princip, jaký je znám u 6S RNA. Klíčovým aspektem je sekundární struktura Ms 1, která 

napodobuje otevřený promotor a tím je umožněna vazba RNAP na Ms 1. 

 Dále byl připraven funkční transkripční systém in vitro s izolovanými komponenty 

z M. smegmatis. U těchto experimentů je dosaženo transkripce na modelovém promotoru 

Pveg z Bacillus subtilis. 

 Za pomoci faktorů sigma B a F jsou do budoucna plánovány další transkripční testy na 

konkrétních promotorech. Transkripční systém s faktorem sigma A a následně i jinými 

faktory sigma, bude v budoucnu použit jako nástroj pro studium vlivu Ms 1 na aktivitu RNAP 

a celou transkripci. 

 Tato diplomová práce přispěla k částečnému pochopení mechanismu vazby Ms 1 na 

RNAP a k optimalizaci několika metod jako jsou in vitro vazebné testy na nativních gelech, 

nebo izolace proteinů. 
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