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Abstrakt 

Fakultativní intracelulární bakterie F. tularensis je původcem onemocnění zvaného 

tularemie. Přestože je k dněšní době dostupná široká škála nových poznatků týkající se tohoto 

patogena, doposud mechanismy patogeneze onemocnění tularemie nebyly zcela objasněny. 

Náplň naší práce se zakládala na analýze a identifikaci proteinů kultivačních filtrátů 

bakterie F. tularensis tří kmenů (LVS, FSC200, SchuS4). Mezi identifikovanými proteiny 

byly vyhledávány kandidátní sekretované proteiny a proteiny, které by mohly pomoci 

s objasněním molekulárních mechanismů patogeneze onemocnění vyvolaného F. tularensis. 

Nejlepším identifikovaným proteinovým kandidátem na sekreci je enzym kyselá fosfatáza, u 

kterého bylo prokázáno, že sehrává důležitou roli při úniku bakterie F. tularensis z fagosomu.  

 Pozornost byla také věnována nově popisovanému mechanismu bakteriální sekrece, 

zprostředkovaného membránovými vesikly. Pomocí transmisní elektronové mikroskopie bylo 

prokázáno, že F. tularensis kmene LVS a FSC200 sekretuje membránové vesikly do 

extracelulárního prostředí.   
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Abstract 

The facultative intracellular bacterium Francisella tularensis is the causal agent of the 

infectious disease called tularaemia. Despite the available wide range of new knowledge 

focused on bacterium Francisella, till now, mechanisms of tularaemia disease pathogenesis 

were not completely clarified.  

The contents of our work was based upon analysis and identification of culture filtrate 

proteins of bacterium F. tularensis of three strains (LVS, FSC00, SchuS4). Among identified 

proteins, there were seeked protein candidates for secretion and proteins, which could help 

with explanation of molecular mechanisms of disease pathogenesis caused by F. tularensis. 

The best protein candidate for secretion is enzyme acid phosphatase with proven important 

role in bacterium F. tularensis escape from phagosome.  

 The attention was also focused on the new described mechanism of bacterial 

secretion, mediated by membrane vesicles. By the help of transmission electron microscopy 

was demonstrated, that F. tularensis of the strains LVS and FSC200 secretes membrane 

vesicles into extracellular milieu.  
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Úvod 

 

První zmínka o bakterii F. tularensis se objevila roku 1911, kdy tato bakterie byla 

izolována a identifikována panem Mc Coy jako původce smrtelné nákazy hlodavců (syslů) 

v Tulare Country, v Kalifornii (USA). Tato gram-negativní bakterie byla pojmenována 

Bacterium tularensis [1]. Později se začaly objevovat další zprávy o nákaze s podobnou 

manifestací u savců, ptáků, obojživelníků a ryb, ale také bezobratlých. V roce 1921, izoloval 

pan E. Francis ve státě Utah (USA) stejného mikroba z krve a hnisu zvětšených lymfatických 

uzlin osob, které trpěly horečnatými stavy. Na jeho počest je původce pojmenován rodovým 

jménem Francisella. 

Onemocnění vyvolané bakterií F. tularensis  nese různá označení. Nejčastěji jde o  

označení  tularemie, neboli zaječí/králičí nemoc/horečka (hare/ rabbit fever), „deer-fly fever“ 

(horečka přenášená bodavým hmyzem), či horečka lumíků (lemming fever) [2].  

Tularemie je bakteriální zoonózou, která může být přenášena buď přímým kontaktem 

s infikovaným zvířetem, nebo prostřednictvím vektorů (klíšťata, komáři, bodavý hmyz). Není 

zde přímý přenos z člověka na člověka.  

K přenosu  infekce dochází přes kůži, sliznice, gastroitestinální trakt a plíce. Uvnitř 

hostitele se mikrob pomnožuje uvnitř makrofágů a cílovými orgány jsou především 

lymfatické uzliny, plíce, pohrudnice, slezina, játra a ledviny [3].  

Tularemie se vyskytuje pouze na severní zemské polokouli, nejčastěji ve Skandinávii, 

Severní Americe, Japonsku, Rusku, ale byly také hlášeny izolace z Turecka, Jugoslávie, 

Španělska, Kosova a Švýcarska. Z důvodů vysoké infektivity, snadného přenosu a značné 

kapacitě vyvolat závažné onemocnění až s fatálními důsledky je F. tularensis řazena  mezi 

potenciální biologické zbraně [4].  

V dnešní době je kladen velký důraz na obranné mechanismy před možným 

biologickým terorismem, kam také spadá dostupnost včasné diagnostiky, dostupnost účinné 

antimikrobní terapie a především dostupnost protektivní efektivní vakcíny.  

Podobně jako řada dalších intracelulárních patogenů, F.tularensis disponuje 

buněčnými mechanismy, které stojí za úhybnými manévry a ochranou tohoto parazita před 

fatálním koncem zapříčiněným degradačními mechanismy fagocytujících hostitelských 

buňek.   

Životní styl fakultativně intracelulární bakterie F. tularensis je v porovnání s jinými 

intracelulárními bakteriemi zcela unikátní. Po pohlcení F. tularensis dochází k maturaci 



 

4 
 

endosomu a ještě po dvou hodinách po infekci lze detekovat intaktní membránu tohoto 

buněčného kompartmentu. Až po dvou hodinách od infekce lze detekovat únik F. tularensis 

do cytosolu buněk [5,6]. To je zásadní rozdíl v porovnání s ostatními intracelulárními 

bakteriemi, které unikají do cytosolu v řádech několika minut po vytvoření fagosomu [7]. 

Přestože je věnována nemalá pozornost patogenní bakterii F. tularensis a přestože byla 

publikována široká škála poznatků týkajících se jak zmapovaného genomu, řady prokázaných 

faktorů virulence, popisu interakcí mezi různými typy hostitelských buněk a touto bakterií, 

doposud nebyly molekulární mechanismy patogeneze onemocnění, vyvolaného tímto 

mikroorganismem, zcela objasněny.  

Mezi faktory virulence lze začlenit samotné molekuly, které se významněji podílí na 

patogenezi onemocnění, ale také komplexní multikomponentové systémy, jako jsou sekreční 

mašinerie.   

Sekreční mašinerie, neboli sekreční systémy zajišťují transport efektorových proteinů 

(u patogenních bakterií jde často o významné faktory virulence, které sehrávají úlohu při 

interakci hostitel-patogen) přes buněčné bariéry, které představují buněčné membrány.   

K dněšní době bylo u gram-negativních bakterií rozpoznáno 6 různých typů 

sekrečních systémů a dva mechanismy (neklasická cesta sekrece proteinů, sekrece proteinů 

prostřednictvím vesiklů vnější membrány), kterým je také přisuzována schopnost transportu 

efektorových molekul do extracelulárního prostředí.  

Genomová analýza bakterie F. tularensis odhalila přítomnost genů a pseudogenů 

kódujících komponenty TAT systému, sekrečního systému typu I, II, V a VI [8]. 

Prostřednictvím proteomických a bioinformatických nástrojů bylo k dněšní době 

identifikováno pouze 7 sekretovaných proteinů bakterie F. tularensis, a to u poddruhu pro 

člověka zcela nepatogenního, u bakterie F. tularensis subsp. novicida. Tyto proteiny byly 

transportovány přes membránové bariéry prostřednictvím komponent, které vykazovaly 

podobnost ke komponentám pilusů typu IV [9].  

V roce 2006 byla autory Lee, B.Y., et al. [10] publikována práce, ve které je 

popisována analýza a identifikace proteinů filtrátu bakterie F. tularensis, jmenovitě dvou 

kmenů lišící výrazně virulencí (kmene LVS a klinického izolátu, kmene s označením RCI). 

V rámci této studie bylo identifikováno v součtu 12 proteinů filtrátu a bylo také provedeno 

porovnání kvalitativních a kvantitativních  rozdílů v zastoupení identifikovaných proteinů 

v bakteriálních filtrátech jmenovaných studovaných kmenů F. tularensis.  
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Naše práce se soustředila rovněž na studium (analýza, identifikace) proteinů filtrátů se 

záměrem vyhledat potenciální, kandidátní sekretované proteiny, které by pomohly objasnit 

mechanismy patogeneze onemocnění vyvolané F. tularensis, či by mohly být využity při 

konstrukci efektivní subjednotkové vakcíny.  

Pro studium protenů filtrátu byly vybrány tři kmeny F. tularensis, kmen LVS (live 

vaccine strain, živý vakcinační kmen) F. tularensis subsp. holarctica, kmen FSC200 (klinický 

izolát) F. tularensis subsp. holarctica a kmen SchuS4 (vysoce virulenční kmen)  F. tularensis 

subsp. tularensis. Analýza a identifkace proteinů filtrátu byla provedena za pomoci 

separačních přístupů jako je 1 D elektroforéza, 2 D elektroforéza a za pomoci instrumentace 

MS (hmotnostní spektrometrie) a dostupného softwaru. 

Identifikované proteiny byly také podrobeny bioinformační analýze za účelem 

predikce jejich lokalizace, přítomnosti signálních peptidů v jejich aminokyselinové sekvenci a 

zařazení do funkční proteinové kategorie.  

Pomocí vhodného softwaru byla také provedena komparativní analýza 2 D 

elektroforetických map se separovanými proteiny tří uvedných studovaných kmenů, za 

účelem odhalení kvalitativních a statisticky významných kvantitativních rozdílů v zastoupení 

identifikovaných proteinů.  

Na základě výše zmíněných přístupů a na základě dostupných informací o proteinech, 

které vykazovaly homologii k námi identifikovaným proteinům, byly tipovány kandidátní 

proteiny pro sekreci. 

Naše pozornost byla také směřována k nově popisovanému mechanismu sekrece 

proteinů do extracelulárního prostředí, k útvarům zvaným membránové vesikly (nebo také 

vesikly vnější membrány). Pomocí vhodné metodiky se zadařilo prokázat uvolňování těchto 

membránových útvarů do kultivačních filtrátů bakterie F. tularensis kmene LVS a FSC200.  
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Cíl práce 

 

Cílem naší studie bylo zjistit, zda F. tularensis má funkční sekreční systémy a je 

schopná sekrece, případně uvolňování proteinů do kultivačního média. Dalším krokem byla 

komparativní proteomová analýza a identifikace proteinů kultivačních filtrátů. Mezi 

identifikovanými proteiny byly vyhledávány kandidátní proteiny pro sekreci, či proteiny, 

které by mohly napomoci vysvětlit mechanismy patogeneze F. tularensis.   

Dílčí úkol spočíval v mapování růstu vybraných bakteriálních kmenů F. tularensis 

v chemicky plně definovaném kultivačním médiu (Chamberlainově médiu)  za účelem volby 

takové růstové fáze bakterie, při které dojde k dostatečnému obohacení kultivačních fitrátů o 

studované proteiny, ale zároveň bude docházet pouze k minimální zanedbatelné bakteriální 

lýze, která by znesnadnila interpretaci dosažených poznatků. 

Další úkol spočíval ve volbě, zavedení a optimalizaci vhodné metodiky, která by 

směřovala k přípravě vzorků pro separaci elektroforetickými separačními metodami a 

následně k MS analýze.  

S  využitím dostupných softwarových nástrojů měla být provedena bioinformatická 

analýza a také komparativní analýza proteinových profilů kultivačních filtrátů studovaných 

kmenů, za účelem lepší charakterizace identifikovaných proteinů a snazšímu vytipování 

kandidátních sekretovaných proteinů.  

Dalším záměrem naší práce bylo odhalit, zda také F. tularensis je schopna sekretovat 

proteiny prostřednictvím membránových vesiklů, případně analyzovat a identifikovat 

„náklad“ těchto pomyslných dopravních sekrečních prostředků.  
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Seznam zkratek 

 

1D, 2 D SDS-PAGE 1 Dimensional, 2 Dimensional Sodium Dodecyl Sulphate - 

Polyacrylamide Gel Electrophoresis; jednodimenzionální, 

dvoudimenzionální dodecylsíran sodný-polyakrylamidová gelová 

elektroforéza 

16S rDNA 16 Svedberg ribosomal DeoxyriboNucleic Acid; ribosomální 

deoxyribonukleová kyselina o velikosti 16 svedbergů 

AA    AcrylAmide; akrylamid  

ABC   ATP Binding Cassete protein;   ATP vázající transportní protein 

Acp    Acid phosphatase, kyselá fosfatáza 

ACN   ACetoNitrile; acetonitril 

AhpC/TSA family Alkyl hydroxyperoxide reductase subunit C/Thiol Specific Antioxidant 

family;  rodina proteinů alkylhydroxyperoxidové reduktázy, 

podjednotky C/thiol specifických antioxidantů 

APC   Antigen Presenting Cell; antigen prezentující buňka 

APS   Ammonium PerSulfate, persíran amonný 

ASB –14 tetradecanoylamidopropyl-dimethylammonium-butanesulfonate; 

tetradekanoylamidopropyl-dimethylamonium butansulfonát 

ASC Apoptosis-associated Speck-like protein containing a Caspase 

recruitment domain; protein sdružený s apoptózou obsahující 

kaspázovou rekrutační doménu 

AT-1, 2  AutoTransporter 1,2; autotransportér typu 1, 2 

ATCC 6223 American Type Culture Collection 6223; označení vysoce virulentního 

kmene bakterie F. tularensis subsp. tularensis, americké sbírky 

mikroorganismů 

ATP   Adenosine TriPhosphate;  adenosin trifosfát 

BCA     BicinChonin Acid, bicinchoninová kyselina 

bla   beta-lactamase, beta-laktamáza 

β-ME   βeta-MErkaptoethanol 

BSL3 BioSafety Level 3; třetí stupeň biologického rizika, úroveň technického 

zabezpečení stupně 3  

CbpA   Chitin binding protein A; chitin vázající protein A 
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CFPs   Culture Filtrate Proteins;  proteiny kultivačního filtrátu 

CFU    Colony Forming Unit;  kolonie tvořící jednotka 

CCL2   C-C chemokine Ligand 2; chemokinový ligand s C-C motivem typu 2 

CD Cluster of Differentiation, Cluster of Designation; označení pro 

povrchové buněčné molekuly 

COG   Cluster of Orthologous Group of protein; skupina ortologních proteinů 

Conj   Conjugation; konjugace 

CpG motiv Cytosine phosphodiester Guanine motiv; imunostimulační 

oligodeoxynukleotid s motivem cytosinu a guaninu ve fosfodiesterové 

vazbě  

CR   Complement Receptor; komplementový receptor  

CXCL8 C-X-C interLeukin 8; cytokin chemokinové rodiny molekul s C-X-C 

(cystein-X-cystein) motivem 

Cyto   Cytoplasm, cytoplazma 

Da   Dalton, jednotka molekulové hmotnosti 

DC   Dendritic Cell, dendritická buňka 

DNA    DeoxyriboNucleic Acid; deoxyribonukleová kyselina 

DTT    DiThioTreitol 

EDTA   EthyleneDiamineTetraAcetic acid; etylendiamin tetraoctová kyselina 

EEA 1   Early Endosomal Antigen 1; časný endosomální antigen 1 

FeSOD  Fe SuperOxide Dismutase; superoxid dismutáza Fe 

Fla   Flagellum; bičík 

FPI Francisella Pathogenicity Island; ostrov patogenicity bakterie 

Francisella 

F. mediasiatica  Francisella tularensis subsp. mediasiatica  

F. novicida Francisella tularensis subsp. novicida 

F. philomiragia  Francisella philomiragia  

F. tularensis   Francisella tularensis  

FSC200 označení kmene, klinického izolátu, bakterie F. tularensis subsp. 

holarctica 

FUP   Fimbrial Usher Protein; fimbriální „usher“ protein 

GADPH GlycerAlDehyde-3-PHosphate dehydrogenase; glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza 
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GlnA Glutamine synthetase A; glutamin syntetáza bakterie Mycobacterium 

tuberculosis 

GSP    General Secretory Pathway; obecná sekreční cesta 

GTP   Guanosine TriPhosphate; guanosin trifosfát 

HEPES 4-(2-HydroxyEthyl)-1-PiperazineEthaneSulfonic acid; 4-(2-

hydroxyethyl)-1-piperazin ethansulfonová kyselina 

HepG2   Hepatic cell line G2;  buněčná linie jaterních buněk s označením G2 

huMDM human Monocyte-Derived Macrophages;  buněčná linie makrofágů 

odvozených  z lidských monocytů 

HUVEC Human Umbilical Vein Endothelian Cells; lidské endotelové buňky 

získané z pupečníkové žíly 

ChiA, B  Chitinase A, B;  chitináza A, B 

IAA    IodAcetAmide; iodacetamid 

IAHP Icm-F Associated Homologous Proteins;  homologní proteiny sdružené 

s Icm-F proteinem 

ICAM-1 Inter Cellular Adhesion Molecule 1; typ 1 mezibuněčné adhesivní 

molekuly 

IEF   IsoelEctric Focusation; isoelektrická fokusace 

IglA, B, C  Intracellular growth locus A, B, C; intracelulární růstový lokus A,  B, C 

IL-1   InterLeukin-1   

IM    Inner Membrane; vnitřní membrána 

INF-γ   INterFeron-γ  

iNOS   inducible Nitric Oxide Syntase; inducibilní syntáza oxidu dusnatého 

IPG   Immobilized PH Gradient;  imobilizovaný pH gradient 

IRF-3   Interferon Regulatory Factor-3; interferon regulační faktor typu 3 

J774A.1  označení buněčné linie myších makrofágů 

KCHM  Kompletní Chamberlainovo Médium 

LAMPs Lysosomal-Associated Membrane Proteins; membránové proteiny 

sdružené s lysosomem, lysosomální marker 

LC Q-TOF MS Liquid Chromatography Quadrupole-Time Of Flight Mass 

Spectrometry; kapalinová chromatografie následovaná analýzou 

tandemově řazených analyzátorů, kvadrupólového a analyzátoru z doby 

letu 
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LC-MS/MS Liquid Chromatography – Mass Spetrometry/Mass Spectrometry;  

kapalinová chromatografie  – tandemová hmotnostní spektrometrie 

LD50 Lethal Dose, 50%;  množství mikroorganismů, které po podání vyvolají 

úhyn 50% testovaných zvířat 

LPS   LipoPolySacharide; lipopolysacharid  

LVS Live Vaccine Strain; živý vakcinační kmen bakterie F. tularensis subsp. 

holarctica 

MALDI-MS M atrix Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry;  

hmotnostní spektrometrie využívající ionizační techniku založenou na 

odpaření a ionizaci biologických molekul smíchaných s matricí  z pevné 

fáze do plynné pomocí laseru 

MALDI-TOF MS Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization-Time Of Flight Mass 

Spectrometry;  hmotnostní spektrometrie využívající ionizační techniku 

založenou na odpaření a ionizaci biologických molekul smíchaných s 

matricí  zpevné fáze do plynné pomocí laseru a analyzátoru z doby letu 

MAP   Mitogen-Activated Protein; protein aktivovaný mitogenem 

MFP    Membrane Fusion Protein; membránový fúzní protein 

MglA, B  Macrophage growth locus A, B; makrofágový růstový lokus A, B 

MHC II Major Histocompatibility Comlex II, hlavní histokompatibilní komplex 

druhé třídy 

MRs   Mannose Receptors;  manózové receptory 

MS   Mass Spectrometry;  hmotnostní spektromerie 

MscL Mechanosensitive channel protein L; vodivostní mechanosenzitivní 

kanálový protein typu L  

MSD   Mean Standard Deviation;  směrodatná odchylka 

MTB   Main Terminal Branch;  hlavní terminální větev 

MVs   Membrane Vesicles; membránové vesikly 

MyD88 Myeloid Differentiation primary response gene 88; gen primárně 

odpovídající za myeloidní diferenciaci, adaptorový protein TLR, nebo 

IL-1 

MW   Molecular Weight; molekulová hmotnost 

MWCO Molecular Weight Cut Off;  hranice propustnosti membrány  vyjádřená 

velikostí molekulové hmotnosti 
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NADPH  NicotinAmide adenine Dinucleotide PHosphate; nikotinamid 

dinukleotid fosfát 

NDS 2, 7 – Naphthalene DiSulfonic acid disodium salt; sodná sůl kyseliny 

naftalendisulfonové 

NCHM  Nekompletní Chamberlainovo Médium 

NK   Natural Killer;  přirozený zabíječ 

Oca   Oligomeric coiled-coil adhesin; oligomerní adhesin svinutý do závitu 

O.D.    Optical Density; optická densita 

OM   Outer Membrane; vnější membrána 

OMF   Outer Membrane Factor; faktor vnější membrány 

OmpIP Outer membrane protein Insertion Porin; inzerční porin vnější 

membrány 

OMVs   Outer Membrane Vesicles;  vesikly vnější membrány 

ORF   Open Reading Frame; otevřený čtecí rámec 

P   Periplasm; periplasma 

PAMPs Pathogen-Associated Molecular Patterns;  molekulové vzory přítomné u 

patogenů 

Path   Pathogenicity;  patogenicita 

PBS    Phosphate Buffered Saline; fosfátový pufr 

PDA Piperazine DiacrylAmide, 1, 4 - bis(acryloyl)piperazin; piperazin 

diakrylamid 

pdpA,D pathogenicity determinant protein A, D; determinantní protein 

patogenicity typu A, D 

Peri    Periplasmic space; periplasmatický prostor 

PG    PeptidoGlykan 

PGE2   ProstaGlandin E2 

pI    Isoelectric point; isoelektrocký bod 

PMF Proton Motive Force;  energie získaná přechodem protonů přes 

cytoplasmatickou membránu 

PQS Pseudomonas Quinolone Signal; chinolonová molekula Pseudomonas 

aeruginosa  

PRRs Pattern Recognition Receptors; receptory rozpoznávající mikrobiální 

molekulové vzory 

PulA   Pululáza A bakterie Klebsiella oxytoca 
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Rab5   Rabaptin5; endosomální marker 

Rab7   Rabaptin 7;  endosomální marker 

RCI Recent Clinical Isolate;  nedávno izolovaný klinický izolát, označení 

kmene bakterie F. tularensis subsp. tularensis 

RNS   Reactive Nitrogen Species;  reaktivní formy dusíku 

rpm   revolutions per minute; počet otáček za minutu 

ROS   Reactive Oxygen Species;  reaktivní formy kyslíku 

Sec   Secretory translocase;  sekreční translokáza 

SchuS4 označení vysoce virulentního kmene bakterie F. tularensis subsp. 

tularensis 

SP   Signal Peptidase; signální peptidáza 

TISS   Type I Secterion System;  sekreční systém typu I 

TIISS   Type II Secretion System; sekreční systém typu II 

TIIISS   Type III Secretion System; sekreční systém typu III 

TIVSS   Type IV Secretion System; sekreční systém typu IV 

TVSS   Type V Secretion System; sekreční systém typu V 

TVISS   Type VI Secretion System; sekreční systém typu VI 

Tat    Twin-arginine targeting; translokáza transportující proteiny s motivem  

zdvojeného argininu 

TCEP   Tris (2-CarboxyEthyl) Phospine; tris (2-karboxylethyl) fosfin 

TEM Transmission Electron Microscopy; transmisní elektronová 

mikroskopie  

TEMED  N, N, N´, N´ - TEtraMEtyletylenDiamin 

TFA    TriFlourAcetic acid;  triflouroctová kyselin 

TGF-β   Tumor Growth Factor-β; tumorový růstový faktor-beta 

Th  T helper;  subpopulace T lymfocytů, ozančovaných jako pomocné 

lymfocyty 

TNF-α   Tumor Necrosis Factor-α; tumor nekrotizující faktor alfa 

TLR   Toll-Like Receptor; receptor podobný genu Toll  

TPS   Two Partner Secretion;  „two partner“ sekrece 

TUL4   označení pro lipoprotein vnější membrány bakterie F. tularensis 

U937   označení buněčné linie monocyto-makrofágových buněk 

VCAM-1 Vascular Cell Adhesion Molecule 1;  typ 1 adhesivní molekuly cévních 

buněk  
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1. Teoretická část 

 

1.1. Taxonomie a základní charakteristika druhů a poddruhů  F. tularensis 

 

Taxonomická klasifikace tohoto bakteriálního patogena bývala často pozměňována.  

V roce 1911 pánové Mc Coy a Chapin prvně pojmenovali původce horečnatého onemocnění 

hlodavců jako Bacterium tularense. Později v roce 1921, izoloval pan E. Francis ve státě Utah 

(USA) stejného mikroba z krve a hnisu zvětšených lymfatických uzlin osob, které trpěly 

horečnatými stavy. Na jeho počest je původce nazván Francisella tularensis. 

  Tato bakterie byla nejdříve zařazena do rodu Bacterium, později na základě 

sérologických studií do rodu Pasteurella [11]. V roce 1947 bylo rozhodnuto, že tato bakterie 

bude vyčleněna do samotného rodu nazvaného Francisella. 

V roce 1984 se v Bergey′s Manual of Systematic Bacteriology  uváděly dva druhy 

rodu Francisella, druh Francisella tularensis (F. tularensis) a Francisella novicida (F. 

novicida).  F. novicida byla odlišována především na základě biochemických testů, na základě 

snadné kultivovatelnosti a nedostatku virulence pro lidi a králíky [12]. Později byla provedena 

studie založená na sekvenování 16S ribosomální DNA (16S rDNA), která poukázala na 

vysoký stupeň sekvenční podobnosti mezi těmito dvěma druhy, a to z 99,6% [13]. Na základě 

této vysoké sekvenční podobnosti bylo navrženo zařadit F. novicida do taxonu subspecies 

(poddruh) F. tularensis.  

Na základě jiné studie, věnující pozornost analýze složení mastných kyselin několika 

kmenů bakterie Yersinia philomiragia (Y. philomiragia) vyšlo najevo, že složení odpovídá  

bakteriím rodu Francisella [12]. Y. philomiragia proto byla zařazena do rodu Francisella a 

přejmenována na Francisella philomiragia (F. philomiragia). F. philomiragia je virulentní 

pouze pro imunokompromitované osoby.  

Současný stav věci je takový, že jsou v rámci jednoho rodu, rodu Francisella 

rozlišovány pouze dva druhy, F. tularensis a F. philomoragia. Rod Francisella spadá do 

čeledi Francisellaceae, třídy  γ- Proteobacteria, kmene Proteobacteria. Na základě analýzy 

16S rDNA bylo také rozhodnuto, že rod Francisella je jediným rodem čeledi Francisellaceae. 

[14]. Prokázaná bližší příbuzenská vazba je pouze s intracelulární bakterií Wolbachia persica, 

která spadá do taxonu Piscirickettsiae. 
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V rámci druhu F. tularensis jsou bakteriální kmeny dále tříděny do více poddruhů, a to 

do poddruhu tularensis (také označovaného jako typ A, nebo jako poddruh nearctica, 

výskytující se zejména v Severní Americe, vysoce virulentní pro člověka), nebo do poddruhu 

holarctica (také známého jako typ B, nebo jako poddruh palaearctica, výskytující se zejména 

v Evropě, Asii, Severní Americe, méně virulentní pro člověka). V zásadě se kmeny těchto 

dvou podruhů odlišují na základě odlišné virulence, geografické distribuce, aktivity citrulin 

ureidázy a produkce kyselin z glycerolu (viz. Tabulka č.: 1) [15, 16]. Další dva poddruhy jsou 

označovány jako F. tularensis subsp. novicida (F. novicida) a F.tularensis subsp. 

mediasiatica (F. mediasiatica). Originální kmen F. tularensis subsp. novicida byl prvně 

izolován ze vzorku vody v Utahu, roku 1951. Tento podruh je považován za nepatogenní pro 

člověka a vykazuje nízkou virulenci pro myši. Kmeny izolované z centrální Asie jsou řazeny 

do poddruhu mediasiatica. I kmeny tohoto poddruhu, podobně jako kmeny poddruhu 

novicida vyvolávají velmi zřídka onemocnění u člověka [17].  

V rámci poddruhu holarctica jsou dále rozlišovány tři biovary, a to: biovar I 

(erytromycin sensitivní), biovar II (erytromycin rezistentní) a biovar japonica [14].  

 

Tabulka č.:1 Vybrané  charakteristiky druhů a poddruhů  bakterií rodu Francisella, převzato 

z: Brenner, D.J et al. (2005), Bergey′s Manual of Systematic Bacteriology. Volume 2: The 

Proteobacteria, Part B: The Gammaproteobacteria [14]  

 

Charakteristika  

F. tularensis 

subsp. 

tularensis 

F. tularensis 

subsp. 

holarctica 

F. tularensis 

subsp. 

mediasiatica 

F. tularensis 

subsp. 

novicida 

F. 

philomiragia 

Velikost <0,5 µm <0,5 µm <0,5 µm <1,5 µm <1,5 µm 

Pouzdro ano ano ano ne nesledováno 

Gramovo 

barvení 

slabě 

barvitelná 

slabě 

barvitelná 

slabě 

barvitelná 

slabě 

barvitelná 

slabě 

barvitelná 

Růst na 

MacConkey 

agaru 

není není není 
ano-většina 

kmenů 

ano-většina 

kmenů 

Růstový 

požadavek na 

cystein 

anoa anoa ano ne ne 

∗Pokračování tabulky č.: 1 na straně 15 
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∗Pokračování tabulky č.: 1 ze strany č. 14 

H2S produkce 

v médiu 

obsahujícím 

cystein 

ano ano ano ano ano 

Produkce β-

laktamázy 
ano ano ne ano ano 

Produkce 

kyselin 

z maltózyb 

ano ano ne variabilita ano 

Produkce 

kyselin z laktózy 
ne ne ne ne ne 

Produkce 

kyselin ze 

sacharózy 

ne ne ne ano ano 

Produkce 

kyselin z D-

glukózy 

ano ano ne ano variabilita 

Produkce 

kyselin z 

glycerolu 

ano ne ano variabilita ne 

Citrulin 

ureidázová 

metabolická 

dráha 

ano ne ano ano netestováno 

Sekvenční 

podobnost s 

%16S rRNA  

kmene ATCC 

   6223 

≥99,8% ≥99,8% ≥99,8% ≥99,8% ≥98,3% 

Kataláza slabě pozitivní slabě pozitivní slabě pozitivní slabě pozitivní slabě pozitivní 

Oxidáza negativní negativní negativní negativní pozitivní 

Indol negativní negativní negativní negativní pozitivní 

Ureáza negativní negativní negativní negativní negativní 

∗Pokračování tabulky na straně 16 

 



 

16 
 

∗Pokračování tabulky ze strany 15 

Hydrolýza 

želatiny 
negativní negativní negativní negativní pozitivní 

LD50 králík <101 >106 >106 >106 netestováno 

Medián infekční 

dávky pro myši, 

<103 

ano ano ano ne netestováno 

 

Legenda: a Pouze málo kmenů F. tularensis subsp. tularensis a F. tularensis subsp. holarctica 

nemá nezbytnou potřebu cysteinu pro růst; b reakce jsou slabé a často zpožděné, 3-7 dní. 

ATCC 6223  - F. tularensis subsp. tularensis, kmen Schu S4; LD50 (lethal dose, 50%) – 

množství bakteriálních buněk, které po podání vyvolá uhýn u 50% testovaných živočichů za 

24 hodin po expozici. 

 

 

1.2. Morfologie bakterie F. tularensis 

 

F. tularensis je slabě barvitelná gram-negativní krátká zahnutá tyčka, případně 

kokoidní buňka  o rozměrech 0.2-0.7 × 0,2 µm (v případě F. tularensis subsp. tularensis, 

holarctica,  mediasiatica), nebo 0.7 × 1.7 µm (v případě F. philomiragia a F. tularensis 

subsp. novicida). Tato morfologie se objevuje během logaritmické růstové fáze v tekutém 

médiu.   

Virulentní kmeny jsou opatřeny tenkým pouzdrem, které může být odstraněno 

v hypertonickém roztoku. Se ztrátou pouzdra se pojí i ztráta virulence, nikoliv však viability 

[18]. Koncentrace lipidů v pouzdře a buněčné stěně je neobvykle vysoká pro gram-negativní 

bakterie [19].  

F. tularensis je nepohyblivou (bezbičíkatou), aerobní, nesporulující bakterií. Ve studii 

autorů Gil H. et al., 2004 [20] byla na základě  analýzy ultrastruktury F. tularensis subsp. 

holarctica kmene LVS za pomoci elektronové mikroskopie odhalena  přítomnost dlouhých 

tenkých vláken, které vykazovaly podobný vzhled jako struktury „type IV pili“ (pilusy typu 

IV). Komplexní molekulární struktury pilusů typu IV plní primárně funkci adhesivní 

(usnadnění adhese na hostitelskou tkáň), dále slouží pro adsorpci DNA, formaci biofilmu, ale 

stejně tak mohou sloužit pro „twichting“ motilitu (specifický trhavý pohyb bakteriálních 
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buněk daný retrakcí pilusů). Přítomnost tenkých dlouhých vláken podobných pilusům typu IV 

byla pozorována po kultivaci F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS v různých 

kultivačních médiích a v různých časech. Tato vlákna vykazovala velmi často polární 

lokalizaci. V některých případech byly tyto povrchová tenká vlákna vysoce exprimovány a 

tvořily spleti a komplexní sítě, které spojovali řadu bateriálních buněk dohromady (viz. 

Obrázek č.: 1). Bylo také prokázáno, že tyto povrchové vláknité struktury tvoří jak 

opouzdřené, tak i neopouzdřené bakterie F. tularensis kmene LVS.  

 

Obrázek č.: 1 Dlouhé tenké vlákna na povrchu bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene 

LVS, převzato z: Gil, H., et al., (2004), Presence of pili on the surface of Francisella 

tularensis [20] 

A)                                                                          B) 

 

Legenda: Snímky pořízené transmisní elektronovu mikroskopií, preparáty připravené 

negativním barvením. Měříko velikosti je umístěno v pravém dolním rohu. Bakterie F. 

tularensis subsp. holarctica kmene LVS byly kultivovány v tekutém nutričně bohatém 

kultivačním médiu – Mueller-Hintonově bujónu při 37°C, 5% CO2 po dobu 16 hodin (což 

odpovídalo časné logaritmické fázi). A) Patrná polární lokalizace tenkých, dlouhých 

vláknitých struktur. B) Hustá síť tvořená dlouhými, tenkými vlákny spojující sousední 

bakteriální buňky. 

 

 

1.3. Kultivace bakterie F. tularensis 

 

F. tularensis je striktně aerobní bakterií. Růst bakterií je ale dobře podpořen kultivací 

v atmosféře 5% CO2.  F. tularensis subsp. holarctica, F. tularensis subsp. mediasiatica a F. 
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tularensis subsp. tularensis rostou pomaleji a méně výrazně, než izoláty F. tularensis subsp. 

novicida a F. philomiragia. Pro všechny poddruhy F. tularensis, vyjma poddruhu F. 

tularensis subsp. novicida a  F. philomiragia je naprosto esenciální aminokyselinou 

potřebnou k růstu cystein (také viz. Tabulka č.: 1). 

Pro izolaci F. tularensis se používá agar obohacený o srdcový extrakt, bovinní krev a 

cystin (cystine heart blood agar) doplněný o 1% hemoglobin [21], nebo navíc ještě obohacený 

o glukózu. Jiným médiem vhodným pro klinické izolace je Mueller-Hintonův agar doplněný o 

2% IsoVitalex a 0.025% síran železnatý [22].  

Je také řada prací, které dokumentují izolaci této bakterie v komplexních chemicky 

nedefinovaných mediích bez přidaného cysteinu, v médiu jako je čokoládový agar, Thayer-

Martin agar, Mueller-Hinton agar a krevní agar [23, 24]. Pro kultivaci v tekutém médiu se 

používá modifikovaný Mueller-Hintonův bujón [22], T- médium [25], nebo Chamberlainovo 

chemicky definované tekuté médium [26]. Optimální teploty pro kultivaci bakteriálních 

kmenů F. tularensis jsou 37°C  a pro F. philomiragia 25°C nebo 37°C. 

 

Pro studium infekce, pro objasnění vztahů mezi patogenem a hostitelem, či pro 

studium efektivnosti antimikrobní postexpoziční terapie se využívá rozličných  modelů. Při 

volbě vhodného modelu musí být splněna základní podmínka, a to taková, že studovaný 

patogen je schopen se ve vybraném buněčném, či zvířecím modelu pomnožovat a působit 

virulentně. Řada vědeckých prací dokládá, že bakterie F. tularensis je schopna se pomnožit 

v myších makrofázích [27], v hepatocytech a endotelových buňkách morčat, ve střevních 

endotelových buňkách izolovaných z klíšťat [28], v amébách, v buněčné linii HeLa buňek 

[29] a myších fibroblastech [30]. Jako kultivační sytémy lze rovněž využít kuřecí zárodky 

[31]. 

Obecně lze tedy mluvit o buněčných liniích, izolovaných lidských, či zvířecích 

buňkách, či o zvířecích modelech, které představují  jak bezobratlí, tak obratlovci. 

K nejčastěji využívaném  modelu v podobě  buněčné linie patří bezesporu myší makrofágová 

linie J774A.1 [32, 33]. Dalším příkladem mohou být izolované krevní lidské monocyty [34], 

lidské od monocytů odvozené makrofágy (huMDM – human monocyte-derived macrophages) 

[35] a řada dalších.  
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Ze zvířecích modelů nelze opomentou laboratorní myši různých kmenů [36, 37]. Jako 

další zvířecí model lze zmínit hmyz, zavíječe voskovitého (Galleria mellonela)  [38], či 

octomilku obecnou (Drosophila melanogaster) [39].  

  

 

1.4. Onemocnění zvané tularemie 

 

Onemocnění zvané tularemie má několik klinických podob, které závisí především na 

cestě vstupu bakterie do hostitele. 

 

Nejvíce zastoupenou formou onemocnění je ulceroglandulární forma, která se 

nejčastěji objeví v místě kousnutí vektorem  (členovec, bodavý hmyz, klíšťata, komáři), který 

se před tím krmil krví infikovaného zvířete [40, 41]. Některé případy ulceroglandulární formy 

se objevují u lovců, jakožto důsledek kontaktu s kontaminovaným masem divoce žijících 

zvířat, kdy infekční činitel prochází do hostitele skrze drobné oděrky a ranky. Po inkubaci, 

běžně 3 – 6 dní, se u infikovaných objeví příznaky podobné nastupujícímu chřipkovému 

onemocnění, zejména třesavka, horečka, bolest hlavy, generalizovaná bolest. V místě vstupu 

bakterie do organismu hostitele se vytvoří vřídek. Bakterie jsou posléze rozesety z místa 

průniku prostřednictvím lymfatického systému do regionálních lymfatických uzlin. Zvětšení 

lymfatických uzlin připomína nápadně příznaky dýmějového moru. Z těchto míst jsou dále 

bakterie rozesety do ostatních orgánů jako je slezina, játra, plíce, ledviny, zažívací trakt, 

centrální nervový systém a svaly. Tato forma onemocnění je málokdy fatální.  

 

Vzácnou variací ulceroglandulární formy je okuloglandulární forma, kde místem 

vstupu je spojivka. Většinou je přenos zprostředkován zanesením infekčního činitele 

kontaminovaným prstem do oka [37]. Okuloglandulární forma se projevuje přítomností 

vřídků na spojivce. 

 

Velmi závažnou formou onemocnění je akutní forma tularemie, neboli  tyfoidní 

tularemie, vyvolaná F. tularensis subsp. tularensis. Tato forma se projevuje jako septikemie 

bez lymfadenopatie. Mezi symptomy patří vysoká horečka a velká bolest hlavy. Mortalita této 

formy je okolo 30-60% [38]. 
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Orofaryngeální, nebo gastrointestinální forma propuká po konzumaci infikovaného 

jídla a kontaminované vody. Popisována je nejčastěji bolestivá bolest v krku se zvětšením 

tonsil a tvorbou bílo-žlutých pseudomembrán [39]. Průběh infekce závisí, mimo jiné, také na 

velikosti infekční dávky. K projevům infekce patří nejčastěji průjem, ale může dojít až 

k rozsáhlé ulceraci střev s fatálním koncem.  

Pravděpodobně nejvíce závažnou formou onemocnění je pulmonární tularemie. Ta 

propuká po inhalaci infekčního činitele, i když pneumonie se může stejně tak objevit jako 

komplikace ulceroglandulární, glandulární, okuloglandulární, nebo orofaryngeální tularemie.  

Nejčastěji dochází k inhalaci mikroaerosolu s infekčním činitelem při manipulaci s 

kontaminovaným senem, ve kterém se v předešlé době vyskytovali infikovaní hlodavci [40, 

41].   

 

 

1.5. Infekce vyvolaná F. tularensis a imunitní odezva hostitele 

 

1.5.1. Úloha složek nespecifické imunity při infekci vyvolané F. tularensis 

 

Povrch endotelových buňek hostitele je prvním místem kontatku s bakterií F. 

tularensis. Bylo prokázáno, že po expozici HUVEC buněk (human umbilical vein endothelian 

cells, lidské endotelové buňky získané z pupečníkové žíly)  bakterií F. tularensis kmene LVS 

dochází k indukci prozánětlivé odpovědi,  včetně zvýšené exprese adhezivních molekul 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1, typ 1 adhesivní molekuly cévních buněk) a 

ICAM-1 (inter cellular adhesion molecule 1, typ 1 mezibuněčné adhesivní molekuly) a k 

produkci chemokinu CXCL8 (interleukin 8 spadající do chemokinové rodiny molekul s CXC 

motivem) [42]. Tyto signály jsou schopné rekrutovat do místa infekce leukocyty, nikoliv však 

makrofágy.  

Po expozici HUVEC buněk mrtvými bakteriemi F. tularensis kmene LVS byla 

zjištěna zvýšená exprese povrchových molekul jako je E-selektin a CCL2 (chemokinový 

ligand 2 s C-C motivem), tj. molekul, které již jsou schopny rekrutovat makrofágy. Z tohoto 

poznání vychází předpoklad, že v rekrutaci makrofágů sehrávají zásadní úlohu neutrofily, 

které zabíjí bakterie a tyto mrtvé bakterie pravděpodobně uvolňují prozánětlivé faktory, které 

již zajišťují zmiňovanou rekrutaci makrofágů [43].   
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Podobně jako u jiných gram-negativních bakterií se předpokládalo, že při počáteční 

signalizaci sehrává úlohu LPS (lipopolysacharid), či jiné neidentifikované povrchové 

molekuly. Je ale prokázáno, že na rozdíl od ostatních gram-negativních bakterií, LPS F. 

tularensis není schopen poskytnout signál endotelovým buňkám, který obecně zahrnuje účast 

molekul buněk hostitele jako je CD14 (cluster of differentiation 14, cluster of designation 14, 

povrchová buněčná molekula 14), LPS-vázajícího proteinu a TLR4 (Toll-like receptor 4, 

receptor buněk hostitele typu 4 rozpoznávající LPS gram-negativních bakterií)  [44].  

Patogenní mikroorganismy jsou detekovány přirozenou složkou imunitního systému, 

pomocí proteinů exprimovaných buňkami nespecifické buněčné imunity, které nesou 

označení „pattern recognition receptors“ (PRRs, receptory rozpoznávající mikrobiální 

molekulové vzory). Tyto proteiny jsou schopné identifikovat konzervované mikrobiální 

molekuly, tzv. PAMPs, neboli „pathogen-associated molecular patterns“ (molekulové vzory 

přítomné u patogenů). Mezi PRRs patří například membránově vázané Toll-like receptory, či 

receptory na povrchu fagocytujících buněk jako manózový receptor na povrchu makrofágů, 

nebo glukanový receptor přítomný na všech fagocytujících buňkách [45]. 

Centrální strukturou rozpoznávající PAMPs je molekulární komplex TLR/MyD88. 

MyD88 je adaptorový protein, který přenáší signál do nitra buňky po obsazení Toll-like 

receptoru, nebo receptoru pro IL-1 (interleukin-1). Skrze TLRs jsou stimulovány antigen 

prezentující buňky (APCs, antigen presenting cells) k produkci cytokinů. Ligandem k těmto 

receptorům jsou komponenty jak bakterií, tak virů, či hub. TLRs rozpoznávají komponenty 

jako je LPS, flagelin, DNA obsahující nemetylovaný CpG motiv, lipoproteiny a 

peptidoglykan [45]. 

Na modelu Myd88 deficientních myší bylo prokázáno, že struktura Myd88 je klíčová 

pro obranyschopnost myší před infekcí vyvolanou intracelulárními patogeny. V rámci studie, 

která věnovala pozornost úloze Myd88 u myší na infekci vyvolanou bakterií F. tularensis 

kmene LVS bylo zjištěno, že molekula Myd88 je zcela klíčová pro získání rezistence hostitele 

vůči infekci, zatímco TLR2, TLR4 a TLR9 jsou postradatelné. Odrazem deficience MyD88 

může být velmi slabá produkce cytokinů, jako je například INF-γ, který je klíčovým 

cytokinem pro kontrolu virových infekcí a infekcí vyvolaných intracelulárními parazity [46]. 

INF-γ má širokou škálu biologických aktivit. Ta zásadní pro obranyschopnost proti 

intracelulárním parazitům spočívá v aktivaci makrofágů (zvýšení cidních schopností, zvýšená 
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prezentace antigenních fragmentů) a podpory specifické imunitní odpovědi ve směru 

subpopulace Th1 buněk (suprese subpopulace Th2 buněk).   

Dalším zajímavým a rozporuplným poznatkem ze studie Collazo, C. M. et al, 2006 

[46] je, že absence TLR2 nemá velký vliv na získání rezistence hostitele vůči infekci 

vyvolané F. tularensis kmene LVS. Jedním z domnělých kandidátních proteinů pro 

rozpoznání TLR2 (ligandy tohoto buněčného receptoru jsou obecně bakteriální lipoproteiny) 

je lipoprotein vnější membrány TUL4 (outer membrane lipoprotein TUL4) F. tularensi, o 

kterém je známo, že je schopen indukovat T-buněčnou odpověď. 

 

Dlouhou dobu se myslelo, že intracelulární bakterie, které byly schopné uniknout do 

cytoplasmy hostitelské buňky zůstaly zcela skryty obranným imunitním mechanismům. Toto 

však bylo vyvráceno poznáním procesu programované buněčné smrti - pyroptózy, který je 

odlišný od procesu apoptózy. Při aktivaci procesu pyroptózy sehrává úlohu tzv. inflamasom, 

což je multiproteinový buněčný komplex zahrnující především kaspázy.  Inflamasom tedy 

plní zásadní roli v nespecifické imunitní obraně proti intracelulárním patogenům. 

Bylo studováno, zda také F.tularensis je schopna aktivovat inflamasom a zda tvorba 

inflamasomu sehráva roli v nespecifické imunitě při infekci vyvolané F. tularensis. Interakce 

myších peritoneálních makrofágů s  F. novicida a F. tularensis kmene LVS vedla uvolnění 

prozánětlivého cytokinu IL-1β (interleukin-1 beta), což je známkou aktivace inflamasomu. 

V závislosti na voleném bakteriálním kmeni, velikosti infekce a aktivačním stavu 

makrofágů došlo v intervalu 5-24 hodin k buněčné smrti. Současný domnělý model aktivace 

inflamasomu po infekci buněk F. tularensis vychází z předpokladu, že dochází k odpovědi na 

PAMPs uvolňované do cytosolu a to vede k aktivaci kaspázi-1 (viz. Obrázek č.: 2).   

F. tularensis ovšem vlastní virulenční faktory, které jsou schopny aktivaci 

inflamasomu opozdit. U F.novicida bylo prokázáno, že dva proteiny, a to FTT0748 (domnělý 

transkripční faktor) a FTT0584 (protein neznámé funkce) sehrávají úlohu buď přímo, či 

nepřímo při opoždění aktivace inflamasomu [47]. Je patrné, že schopnost intracelulárních 

patogenů opozdit, či zcela inhibovat aktivaci inflamasomu, poskytuje těmto 

mikroorganismům velkou výhodu.   
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Obrázek č.: 2 Navržené modely aktivace inflamasomu bakterie F. tularensis, převzato z: 

Henry, T., et al. (2007), Activation of the inflammasome upon Francisella tularensis 

infection: interplay of innate immune pathways and virulence factors [47]  

 

Legenda: Možné cesty aktivace inflamasomu  jsou barevně zvýrazněny. 1 – Po detekci F. 

tularensis na povrchu hostitelské buňky, TLR2 indukuje na Myd88 závislou odpověď, která 

vede ke zvýšení transkripční hodnoty pro-IL-1β a přenáší signál do inflamasomu, 

pravděpodobně zvýšenou regulací transkriptu Nalp (protein inflamasomového komplexu 

účastnící se aktivace kaspáz). 2 – F. tularensis uniká z fagosomu a je detekována 

v cytoplazmě neznámým receptorem (R?), to vede na IRF-3 (interferon regulatory factor-3, 

interferon regulační faktor-3) závislé IFN-β (interferon-beta) sekreci. IFN- β signalizuje skrze 

IFNAR (interferon-α/β receptor) indukci proteinů potřebných pro inflamasom. 3 – F. 

tularensis opožďuje aktivaci inflamasomu mechanismem, který je závislý na genech FTT0584 

a FTT0748. 4 – Po replikaci je F. tularensis přítomná v cytosolu rozpoznána pravděpodobně 

Nalp a to vede k aktivaci inflamasomu. 5 – Aktivace kaspázy-1 (Caspase-1) vede k začlenění 

pro-IL-1β (pro-interleukin-1 beta, prekurzor interleukinu 1β) a pro-IL-18 (pro-interleukin-18, 

prekurzor interleukinu 18) a osmotické smrti infikované buňky díky vytvoření membránových 

pórů. 

TLR2 (Toll like receptor 2), proteinový receptor přítomný především na povrchu 

cytoplazmatických membrán buněk imunitního systému; Myd88 (myeloid differentiation 

primary response gene), přídavný lidský protein pro aktivaci transkripčního faktoru NF-kB; 

Cell death, buněčná smrt; Caspase-1, kaspáza 1; ASC (apoptosis-associated speck-like 

protein), adaptorový protein kaspázy-1 ; FTT0584, protein neznámé funkce F. novicida 

FTT0584 
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F. tularensis infikuje primárně monocyty a makrofágy [48]. Monocyty, či makrofágy 

při odpovědi na infekci vyvolanou F. tularensis v zásadě ovlivňují imunitní odpověď  

uvolňováním jak prozánětlivých, tak i protizánětlivých cytokinů [49]. Již samotné přichycení  

F. tularensis se zdá být dostatečným indukčním signálem pro zahájení aktivace mechanismů, 

které vedou  k biosyntéze a uvolnění většiny zánětlivých cytokinů [34, 50] jako je IL-1, nebo 

TNF-α (tumor necrosis factor-alpha) . Na druhou stranu, po fagosomálním úniku je potlačeno 

uvolňování cytokinu TNF-α [51]. Bylo prokázáno, že jakousi obecnou odpovědí na infekci 

vyvolanou F. tularensis je uvolnění IL-23. Jak po infekci F.novicida, tak po infekci F. 

tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 (F. tularensis kmene SchuS4) došlo k zvýšené 

produkci IL-23 [49]. Tento cytokin indukuje uvolňování IFN-γ z NK buněk. IFN-γ je 

klíčovým cytokinem poskytujícím protekci proti infekci vyvolané F. tularensis, který 

zajišťuje maturaci fagolysosomu a tím omezuje únik bakterie z fagosomu [6]. 

Pro studium interakcí hostitelská buňka-patogen (F. tularensis) se velmi často 

používají buňky myší makrofágové linie J774A.1,  lidské periferní krevní monocyty, či od 

monocytů odvozené lidské makrofágy (human monocyte-derived macrophages). 

Neopsonizované bakterie F. tularensis jsou schopny infikovat lidské makrofágy 

odvozené od monocytů pětkrát účinněji, než monocyty, či myší buňky linie J774A.1. Bylo 

zjištěno, že se po infekci buněk F. tularensis uvnitř fagosomu kumulují manózové repceptory 

(MRs, mannose receptors). Proto bylo zkoumáno, jakou odezvu přinese blokace těchto 

receptorů pomocí protilátek se specifitou k této povrchové struktuře hostitelských buněk, či 

blokace zprostředkovaná rozpustným mananem.  

Bylo zjištěno, že MRs jsou vstupní branou pro neopsonizované bakterie F. tularensis 

do výše zmíněných hostitelských buněk. Opsonizované bakterie byly pohlcovány jak po 

navázání na manózový receptor, tak i na povrchový receptor CD11b/CD18 (neboli CR3, 

complement receptor 3, komplementový receptor typu 3) [52]. Ligand F. tularensis jak 

k CR3, tak k MRs nebyl doposud odhalen [53].  

Primárně jsou makrofágy aktivovány IFN-γ, alternativní aktivace je řízena IL-4 a IL-

13. Aktivace makrofágů alternativní drahou je odlišná od aktivace zprostředkované IFN-γ.  

Aktivace IL-4 a IL-13 vede ke zvýšení endocytózy, dále vede ke zvýšené expresi 

povrchových struktur jako je MRs a MHC II (major histocompatibility complex II, hlavní 

histokompatibilní komplex třídy II) a také k produkci protizánětlivých cytokinů [54]. 

Makrofágy aktivované prostřednictvím IL-4 a IL-13 byly nalezeny u zdravých osob v plicích 

[55]. 
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Studie dokazují, že alveolární makrofágy jsou obzvláště citlivé na infekci F. 

tularensis, což se projevuje velmi nízkou infekční dávkou při vstupu infekčního činitele 

inhalací kontaminovaných kapének mikroaerosolu. Ze získaných poznatků  vychází i tvrzení, 

že vstupní bránu pro patogenní F. tularensis do hostitelských buněk v podobě MR a CR3, při 

jejíž využití dochází jen k minimální aktivaci mikrobicidního systému hostitele, lze považovat 

za relativně bezpečnou cestou  pro vstup. 

 

Jsou dva mechanismy, které stojí za intracelulární antimikrobní aktivitou makrofágů. 

Jeden mechanismus spočívá v aktivaci NADPH oxidázy (NADPH, nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate), druhý ve zvýšené expresi  inducibilní syntázy oxidu dusnatého 

(iNOS, inducible nitric oxide syntase). Radikály generované těmito enzymy zprostředkovávají 

zabíjení široké škály mikroorganismů včetně bakterií, virů, prvoků a hub. NADPH oxidáza 

katalyzuje redukci kyslíku na O2
- (superoxid), který je prekurzorem pro více toxické reaktivní 

formy kyslíku (ROS,  reactive oxygen species). iNOS generuje tvorbu oxidu dusnatého (NO), 

který je spolu s oxidovanými deriváty odvozenými od NO a  O2
-, řazen mezi tzv. reaktivní 

formy dusíku (RNS, reactive nitrogen species ). RNS, podobně jako ROS mají antimikrobní 

aktivitu.  

Na modelu myších peritoneálních makrofágů aktivovaných INF-γ, s následnou infekcí 

bakterií F. tularensis kmene LVS byl studován efekt iNOS a NADPH oxidázy na zabíjení F. 

tularensis. Bylo zjištěno, že makrofágy aktivované  INF-γ byly schopny zachytit a potlačit 

bakteriální replikaci. Tento efekt byl potlačen po přidání inhibitoru iNOS [56, 57]. Na druhou 

stranu, přidání  inhibitoru iNOS neovlivnilo intracelulární zabíjení F. tularensis u myších 

INF-γ aktivovaných alveolárních makrofágů [58]. Co se týče úlohy NAPDH oxidázy, 

výsledky nepoukázaly na to, že by nějakým zásadním způsobem tento enzym měl podíl na 

antimikrobní schopnosti makrofágů. Zdá se, že hlavní roli v zabíjení F. tularensis 

v infikovaných  INF-γ aktivovaných makrofázích sehrává ONOO- (peroxinitrit).  

 

Byla také popsána úloha dendritických buněk  (DC, dendritic cells) při infekci F. 

tularensis. Tyto buňky tvoří pomyslné propojení mezi nespecifickou a specifickou imunitou. 

DC jsou často prvními buňkami, které se setkávají s antigenem, pohlcují ho a degradují. DC 

buňky patří mezi tzv. antigen prezentující buňky, které sehrávají klíčovou úlohu při rozvoji 

specifické imunitní odezvy, především v rozvoji T buněčné odpovědi.  

Bylo prokázáno, že F. tularensis infikuje rovněž DC a v případě plicní infekce jsou 

DC buňky primárním cílem. DC infikované F. tularensis nejsou zcela aktivovány, nedochází 
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k produkci a sekreci prozánětlivých cytokinů. K podobné odezvě dochází také po infekci 

alveolárních makrofágů. Tato nedostatečná imunitní odezva přispívá k úspěšné únikové 

strategii F. tularensis z imunologického dozoru.  

Ve studii autorů Bosio, C. M., et al., (2005) [59] byla doložena indukovaná produkce 

klíčového imunosupresivního cytokinu TGF-β (tumor growth factor-beta). Schopnost suprese 

funkce makrofágů byla demonstrována i v jiných studiích [60].  

 

Neutrofily také sehrávají tradičně svoji úlohu v imunitní odpovědi při bakteriálním 

onemocnění. Jsou to klíčoví hráči, kteří limitují progresi onemocnění, formují specifickou 

imunitu produkcí cytokinů a efektivně eliminují bakterie. To samé zcela platí také v případě 

infekce vyvolané fakultativně intracelulární bakterií F. tularensis.  Při kutánní formě infekce, 

jsou neutrofily klíčovou složkou nespecifické imunity. Jejich deplece vede ke zvýšené 

citlivosti vůči infekci vyvolané F. tularensis kmene LVS u myší [61]. Zatímco u kutánního 

modelu infekce bylo prokázáno, že tyto buňky sehrávají klíčovou roli, v plicním modelu 

infekce již tomu tak nebylo. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, INF-γ je klíčový cytokin pro aktivaci makrofágů. 

Producentem tohoto cytokinu jsou převážně NK buňky (NK, natural killer). NK buňky jsou 

prvními, které jsou rekrutovány do plic po intranasální infekci bakterií F. tularensis kmene 

LVS [62]. V lidské periferní krvi jsou NK buňky prvními buňkami, které odpovídají v modelu 

in vitro na expozici inaktivovanými bakteriemi F. tularensis kmene LVS [63]. Po 

intradermální expozici dochází u jaterních NK buňek do 48 hodin k indukci sekrece INF-γ. 

Tyto buňky jsou odpovědné za tvorbu granulomů, které mohou limitovat šíření bakterií [64, 

65]. 

 

 

1.5.2. Úloha složek specifické imunity při infekci vyvolané F. tularensis 

 

Kontrola infekce vyvolané F. tularensis se v časné fázi infekce opírá o T-

independentní imunitní odpověď, o složky nespecifické imunity [66, 67]. Později však 

sehrávají důležitou roli v kontrole a řešení infekce  CD4+ a CD8+ T lymfocyty.  Ale jejich role 

v imunitě proti infekci vyvolané F. tularensis kmene LVS a F. tularensis kmene SchuS4 se 

liší.  
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Po intranasální nebo intradermální infekci vyvolané bakterií F. tularensis kmene LVS, 

absence buď CD4, nebo CD8 zásadně neovlivnila efekt kontroly infekce [65]. V případě 

modelu infekce vyvolané bakterií F. tularensis kmene SchuS4 byly vyžadovány pro 

obranyschopnost hostitele obě subpopulace T lymfocytů [68].  

V jedné studii provedené na makrofázích odvozených od kostní dřeně bylo prokázáno, 

že F. tularensis je nepřímo schopna modulovat T-buněčnou odpověď. Tato modulace spočívá 

v podmíněné sekreci solubilního faktoru infikovanými makrofágy. Tímto faktorem je PGE2 

(prostaglandin E2), který vede ke snížené T buněčné proliferaci. PGE2 potlačuje produkci IL-

2 a zvyšuje produkci IL-5. Snížená produkce IL-2 se odráží v posunu buněčné odpovědi 

z Th1 na Th2 buněčnou odpověď.  Odpověď ve směru Th1 buněk s produkcí IL-2 a INF-γ je 

benefitní, kdežto Th2 odpověď s dominujícím cytokinovým profilem IL-4 a IL-5 je v kontrole 

infekce vyvolané F. tularensis neefektivní.  

 

Zatímco role T lymfocytů se zdá být klíčová, B lymfocyty patrně sehrávají pouze 

minoritní úlohu [69]. 

 

Úloha humorální imunity v protekci před infekcemi vyvolanými intracelulárními 

bakteriemi je přinejmenším kontroverzní. Základní dogma je takové, že humorální imunita 

sehrává klíčovou úlohu v imunitě namířené proti extracelulárním patogenům, zatímco 

buňkami zprostředkovaná imunita sehrává zásadní roli v obraněschopnosti proti 

intracelulárním patogenům.  

Řada laboratoří doložila v publikovaných pracích, že dochází k velmi robustní 

protilátkové odpovědi namířené proti bakterii F. tularensis , která je obvykle generována dva 

týdny po vakcinaci, či infekci [70, 71]. Tyto protilátky jsou namířeny proti složkám jako je 

LPS, proti proteinům vnější membrány a rovněž proti cytosolickým proteinům [72].  

Zatímco bylo sérum s úspěchem využíváno k léčbě tularemie, v několika studiích 

provedených v minulém století v Evropě bylo doloženo, že vakcíny, jejichž součástí jsou 

zabité buňky F. tularensis, jsou schopny indukovat protilátkovou odpověď (nikoliv však 

buňkami zprostředkovanou imunitní odpověď), ale u těchto vakcín již nebyl prokázán zásadní 

profylaktický přínos pro hostitele po následné bakteriální expozici.  

Další studie demonstrující úlohu specifických protilátek byla provedena na 

imunokompetentních naivních myších a na myších s odstraněným thymem, kterým bylo 

podáno sérum z imunizovaných myší. Zatímco podání séra s protilátkami u první skupiny 
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myší, tj. u myší imunokompetentních naivních byla vysledována protekce před infekcí 

vyvolanou bakterií F. tularensis kmene LVS, u druhé skupiny myší (u myší imunodeficitních, 

s odstraněným thymem) imunoprotektivita prokázána nebyla. Samotný transfér séra neposkytl 

protekci před infekcí. K očištění od infekce bylo zapotřebí T buněčné odpovědi [73]. 

 U japonského pacienta s tularemií byla objevena expanze γδ-T buněčné populace 

[74]. S největší pravděpodobností  je tento úkaz zapříčiněn díky silnému stimulu vyvolanému 

fosfoantigeny exprimovanými F. tularensis. Zajímavostí je, že po vakcinaci myší živými 

bakteriemi F. tularensis kmene LVS již k expanzi γδ- T buněčné linie nedošlo [75].  

 

 

1.6. F. tularensis a hostitelská buňka – intracelulární parazitismus bakterie 

 

K vysoce evolučně konzervovanému procesu eukaryotních organismů patří degradace 

mikroorganismů fagocytózou, kdy mikrob je nejdříve uzavřen do fagosomu s následnou fúzí 

s lysosomem za vzniku fagolysosomu, ve kterém je mikrob degradován. Pro vyhnutí se 

procesu degradace fagocytujícími buňkami si intracelulární patogenní bakterie vyvinuly 

úhybné strategie, kdy modulují mechanismy fagocytujících buněk, respektive manipulují 

s buněčnými procesy hostitelských buněk a tím si přizpůsobují životní niku pro své potřeby a 

pro přežití [76, 77, 78].  

Jsou tři obecné cesty, které využívají intracelulární bakterie uvnitř hostitelských 

makrofágů. Za prvé jde o tzv. extrafagosomální cestu, u které patogen lyzuje fagosomální 

membránu a zůstává volně v cytoplazmě. Patogenem využívajícím tuto cestu je například 

Trypanosoma cruzi [79], Listeria monocytogenes  [80], Shigella spp. [81] a některé druhy 

Rickettsia sp. [82]. Dále jde o fagolysosomální cestu, u které patogen zůstává a multiplikuje 

se v acidifikovaném fagosomu, který fúzuje s lysosomem. Příkladem je na příklad Coxiella 

burneti [83] či Leishmania amazonensis [84]. Třetí cesta je cesta fagosomální, u které patogen 

zůstává ve fagosomu, který nefúzuje s lysosomy. Této cesty využívá například Legionella 

pneumophila [85], Chlamydia psittaci [86], či Mycobacterim tuberculosis [87].  

V případě F. tularensis, jak virulentní, tak nevirulentní kmeny pobývají 

v neacidifikovaném fagosomu, který nese s výrazným zastoupením znaky jako LAMPs 

(lysosomal-associated  membrane proteins) ale jen málo, případně žádný  znak v podobě 

katepsinu D.  
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V částečném rozporu s předchozím tvrzením jsou zde tvrzení předložené ve studii 

Fortier A. H. et al., (1995) [88] , kde je poukázáno na to, že k acidifikaci fagosomu dochází a 

že tato acidifikace je zásadní pro získávání Fe bakterií F. tularensis.  

Podobně jako je tomu i u jiných patogenů, jako je například Mycobacterium. leprae 

[89], Leishmania donovani [90], či Listeria monocytogenes [91], i pohlcení F. tularensis je 

zprostředkováno přes receptory komplementu.  

 

Obecně, maturace fagosomu se  zachyceným patogenním mikroorganismem je přísně 

regulována. První maturační krok začíná časným endosomálním stádiem, kde je regulace 

zprostředkována Rab5 (Rabaptin 5) GTPázou. Následuje pozdní endosomální stádium, které 

je kontrolováno Rab7 (Rabaptin 7). Pozdní endosom je acidifikován pomocí protonové 

ATPázové pumpy a následně fúzuje s lysosomy. Tím se stává na hydrolázy bohatým 

fagolysosomem, uvnitř kterého jsou mikroby degradovány [92].  

 

Řada mikrobů vyvinula mechanismy, které je ochraňují před tímto fatálním koncem. 

Jeden z těchto mechanismů spočívá v produkci a transportu efektorových molekul pomocí 

sekrečních cest typu III a IV do fagosomální membrány, nebo do cytoplasmy hostitelské 

buňky. Sekretované efektorové molekuly zapříčiňují modelaci intracelulárního prostředí 

v hostitelské buňce v proliferativní niku pro parazitující mikroorganismy.    

 

Nedávná studie ukázala, že F. tularensis je zachycena a pohlcena makrofágy 

prostřednictvím procesu, který spočívá ve tvorbě mikrofilamentárních asymetrických 

rozlehlých smyček pseudopodií [52]. Jde o zcela odlišný proces, než je makropinocytóza, 

nebo než je fagocytóza. Stejným mechanismem byly také pohlceny formalinem zabité a 

teplem zabité bakterie F. tularensis.  

Fagosom s pohlcenou F. tularensis nejdříve maturuje do časného endosomu, který 

získává marker časného endosomu (EEA 1, early endosomal marker 1). Následně tento 

kompartment získá pozdní endosomální znaky, jako  LAMP1 a LAMP2, a to pouhé cca 4 

hodiny po infekci [5, 6]. Ještě po dvou hodinách po infekci byla zaznamenána intaktní 

fagosomální membrána. Po dvou až čtyřech hodinách již dochází k disrupci této membrány a 

většina těchto bakterií je uvolňována do cytosolu (viz. Obrázek č.: 3). Při porovnání s jinými 

intracelulárními patogeny, které také unikají a proliferují v cytosolu, u těchto patogenů 

dochází k úniku v řádech několika minut po tvorbě fagosomu [78]. Není stejně tak známo, zda 
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podobně jako u jiných patogenů se na degradaci membrány fagosomu účastní hemolysiny, 

nebo fosfolipázy. Porozumění molekulárním a buněčným mechanismům, které mají podíl na 

přežití F. tularensis, je potřebné jak pro konstrukci nových vakcín, tak také pro vytvoření 

nových terapeutických strategií.  

 

Obrázek č.: 3 Únik bakterie F.tularensis z fagosomu, převzato z: Santic, M., et al., (2005), 

Francisella tularensis travels a novel, twisted road within macrophages [92]  

 

 

 

 

Legenda: Po pohlcení F. tularensis dochází k maturaci časného endosomu (pH∼6,5) s 

exprimovanými znaky EEA1 (červený kruh) a Rab5 (modrý kosočtverec). Dále dochazí 

k maturaci v pozdní endosom, který vyžaduje Rab7 (růžový čtverec) a Lamps (zelený 

trojúhelník). Nedochází k fúzi neacidifikovaného pozdního endosomu s lysosomy. Stabilita 

pozdního endosomu je 2-4 hodiny. Poté dochází k postupné disrupci a úniku bakterií do 

cytoplasmy, kde se bakterie replikují. 

EEA 1 (early endosomal antigen 1), antigen časného endosomu; Rab5 (Rabaptin-5), GTPáza 

časného endosomu; Rab7 (Rabaptin-7), GTPáza pozdního endosomu; Stable, stabilní; Escape, 

únik; Phagosome, fagosom; Replicate in cytoplasm, replikován v cytoplasmě 

 

Jak je tedy psáno výše, u F. tularensis dochází k opožděnému úniku bakterií 

z fagosomu. Důsledkem toho dochází u klidových, neaktivovaných makrofágů k robustní 

bakteriální replikaci. Ovšem u IFN-γ aktivovaných makrofágů dochází k selhání replikace F. 

tularensis [93]. Toto zjištění by ovšem nemělo být až tak překvapující, protože doposud nebyl 
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popsán jediný intracelulární patogen, který by byl schopný se v aktivovaných makrofázích 

pomnožovat.  

Ultrastrukturní studie ukázaly, že F. tularensis není schopna u aktivovaných 

makrofágů porušit membránu a fagosomy zůstávájí intaktní. U INF-γ aktivovaných 

makrofágů byl zaznamenán proces autofagie. Autofagie je katabolickým procesem, 

programovanou cestou sloužící pro degradaci vlastních buněčných struktur, primárně 

poškozených struktur, či nepotřebných struktur určených k buněčné recyklaci [94]. 

 

Po pomnožení uvnitř makrofágů indukuje F. tularensis u hostitelské buňky proces 

buněčné smrti apoptózou [32]. Díky apoptóze hostitelských buněk dochází uvolnění 

bakteriálních buněk do extracelulárního prostředí a možné infekci jiných neinfikovaných 

buněk.  

Jsou známy i příklady jiných intracelulárních bakterií, které jsou schopny indukovat 

apoptózu. Příkladem je bakterie Shigella flexneri [95], či Yersinia enterocolitica [96]. Některé 

jiné intracelulární bakterie, jako jsou například bakterie rodu Rickettsia jsou schopny naopak 

apoptózu inhibovat [97]. Některé intracelulární bakterie jsou dokonce schopné obojího, jak 

blokovat proces apoptózy, tak indukovat apoptózu. Příkladem jsou bakterie rodu Chlamydia, 

které inhibují spuštění apoptózy během časné fáze infekce [98], ale během pozdní fáze 

infekce indukují apoptózu u makrofágů a epitelových buněk [99]. 

 

 V buněčné odpovědi na patogenní bakterie mohou být zahrnuty různé signalizační 

kaskády. Nejvíce prostudovaná je MAP (mitogen-activated protein) kinásová kaskáda. Tyto 

kinázy sehrávají u eukaryotických buněk zcela zásadní úlohu. Odpovídají za buněčnou 

odpověď na různé podněty jako jsou: osmotický  stres, teplotní stres, prozánětlivé cytokiny, a 

řada dalších. Dále regulují řadu zásadních buněčných aktivit jako je exprese genů, mitóza, 

proliferace a také ovlivňují procesy vedoucí buď k buněčnému přežití, či apoptóze u 

infikovaných buněk.  

Byla provedena studie s cílem zjistit, které z MAP kináz jsou po infekci myších 

makrofágů buněčné linie J774.2 bakterií F. tularensis kmene LVS aktivovány.  Bylo zjištěno, 

že dochází k aktivaci p42/p44 MAP (mitogen activated protein 42/protein 44) kináz. Toto 

zjištění bylo ale překvapivé, protože p42/p44 MAP kinázová signalizační cesta byla obecně 

považována za anti-apoptickou [100].  
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Až nedávná publikace ukázala, že aktivita p42/p44 MAP kináz je vyžadována pro 

indukci apoptózy u lidských monocyto-makrofágové linie U937 [100]. Při použití 

chemického inhibitoru pro p42/p44 MAP kinázovou signalizační dráhu došlo k prevenci 

apoptózy u myších makrofágů, což potvrdilo, že skutečně je tato cesta potřebná pro indukci 

apoptózy.  

Dále byla sledována role p38MAP kináz ve studovaném modelu F. tularensis kmene 

LVS versus myší makrofágy J774.2. P38 MAP kinázy mají obecně antiapoptický efekt. Při 

blokaci kináz inhibitorem došlo ke zvýšené apoptóze. V případě infekce makrofágů bakterií 

F. tularensis bylo zjištěno, že dochází ke snížení hodnoty p38 MAPK aktivity [60]. 

 

 

1.7. Faktory virulence bakterie F. tularensis  

 

Kompletní výčet doposud prokázaných, domnělých, či kandidátních faktorů virulence 

bakterie F. tularensis, tj. faktorů, které mají souvislost s patogenezí omenocnění tularemie u 

hostitele by nabyl velkého rozsahu. Proto v této kapitole budou zmíněny a krátce popsány jen 

některé, nejčastěji uváděné a zmiňované faktory virulence F. tularensis. Vzhledem 

k zaměření této celé práce je nezbytné zmínit, že mezi významné faktory virulence 

patogenních bakterií patří také dispozice sekrečních systému, tj. specializovaných 

mechanismů, kterými bakterie transportují své efektorové molekuly směrem k, nebo přímo do 

hostitelských buňek. Více o těchto transportních systémech bude psáno v následující kapitole. 

 

1.7.1. Ostrov patogenicity F. tularensis  

Jeden z nedávných velmi přínosných objevů, který z velké části odhaluje molekulární 

a buněčné mechanismy patogeneze F. tularensis, je určení  ostrova patogenicity (FPI, 

Francisella pathogenicity island) o velikosti 30 kb [101].  FPI je přítomný v jedné kopii u F. 

tularensis subsp. novicida, ale je duplikován u F. tularensis subsp. tularensis a F. tularensis 

subsp. holarctica kmene LVS.  

FPI je složen ze 17 otevřených čtecích rámců. Čtyři z těchto rámců jsou větší jak 2,5 

kb a ostatní jsou menší jak 1,5 kb [102]. Řada genů této oblasti je zcela zásadních pro 

přežívání bakterie F. tularensis uvnitř hostitelských buněk. FPI proteiny IglA (intracellular 

growth locus A) a IglB (intracellular growth locus B), které jsou kódovány iglABCD 
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operonem mají stejnou homologii jako proteiny ImpB a ImpC bakterie Rhizobium 

leguminosarum, které jsou zahrnuty v proteinové sekreci [101]. 

 

MglA (macrophage growth locus A) a MglB (macrophage growth locus B) proteiny 

jsou kódovány operonem lokalizovaným mimo FPI a sdílí homologii s SspA a SspB proteiny 

E. coli, což jsou transkripční regulátory stacionární fáze [103, 104]. Jak MglA, tak i MglB 

jsou regulátory transkripce řady genů, včetně těch, co jsou nezbytné pro virulenci a růst uvnitř 

makrofágů [104, 105]. Geny iglA, iglC a pdpA (pathogenicity determinant protein A) a pdpD 

(pathogenicity determinant protein D), kódované v rámci FPI, jsou regulovány MglA 

proteinem a předpokládá se, že jsou regulovány koordinovaně. Všechny proteiny, jak MglA, 

MglB, tak FPI kódované proteiny IglA, IglC, PdpA a PdpD  jsou nezbytné pro proliferaci F. 

tularensis uvnitř makrofágů a pro manifestaci onemocnění tularemie u myší [104, 106, 107]. 

F. tularensis mutantní kmeny mglA a iglC nejsou schopny úniku z fagosomu [107, 

108]. Nabízí se zde možné vysvětlení, že k selhání v únikovém mechanismu dochází 

z důvodu neschopnosti oddálit fúzi s lysosomem. K té dochází u zmíněných mutantních 

kmenů v první hodině po infekci, kdežto u divokého kmene k fúzi nedochází. Takže na 

základě těchto zjištění se zdá, že produkty genů kódovaných v FPI jsou nezbytné pro 

zastavení endocytické maturace a pro následný únik bakterií do cytosolu.  

Tyto změny v biologických procesech hostitele mohou být zprostředkovány novou 

sekreční mašinerií kódovanou uvnitř, či mimo FPI. Na základě bioinformatické analýzy vyšlo 

najevo, že některé FPI kódované proteiny by mohly být součástí nově popisovaného 

sekrečního systému typu VI. Z této analýzy vychází i hypotéza, že FPI proteiny IglA a IglB 

jsou zahrnuty do sekrece PdpABCD a ostatních proteinů [109]. 

 

PdpA protein (pathogenicity determinant protein A) je kódován genem pdpA. Tento 

gen o velikosti 2,46 kb představuje jeden z největších otevřených čtecích rámců v FPI [101] a 

je úzce spojen s virulencí F. tularensis. Detekce tohoto proteinu pomocí monoklonálních 

protilátek poukázala na to, že dochází ke zvýšené regulaci tohoto solubilního proteinu 

v prostředí s limitujícím množstvím železa, a že tento protein není detekovatelný u mglA a 

mglB mutantů. Kmeny s deletovaným genem pro pdpA jsou vysoce oslabené ve virulenci ve 

vaječných embryích a v myších. PdpA u F. novicida byl detekován v cytoplazmě bakterií, 

které rostly v buňkách makrofágové buněčné linie. Tento protein může fungovat jako 
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chaperon TVISS (type VI secretion system, sekreční systém typu VI), nebo může být 

sekretovaným efektorovým proteinem [110].  

 

PdpD gen je přítomen u F. novicida a F. tularensis (typu A). Bylo zjištěno, že tento 

gen není přítomen u pěti kmenů F. tularensis (typu B) [101]. F. novicida pdpD gen kóduje 

protein o velikosti 1245 aminokyselin (molekulová hmotnost je cca 141 kDa) a gen pdpD 

přítomný u typu A.I, tak u typu A.II F. tularensis kóduje proteiny o velikosti 1195 

aminokyselin (molekulová hmotnost je cca 136 kDa).  

Dále bylo zjištěno, že ke zvýšené lokalizaci proteinu PdpD na vnější membráně 

bakteriálních buněk jsou vyžadovány proteiny IglA, IglB, DotU a PdpB, tj. domnělé 

komponenty TVISS. PdpB obsahuje IcmF motiv (komponenty homologní k IcmF proteinu 

jsou součástí sekrečního sytému typu VI) a společně s IglA a IglB mohou tvořit základ 

TVISS. Při zvýšené povrchové expresi PdpD dochází také ke zvýšené povrchové expozici 

proteinů IglA, IglB, IglC. Mutace v pdpD genu u bakterie F. novicida  vede ke snížení 

virulence, ale nehraje zásadní roli v intracelulárním růstu [111]. 

 

IglA je 21 kDa protein kódovaný genem, který tvoří součást iglABCD operonu, 

lokalizovaného v FPI. Bioinformatická analýza FPI předpokládá, že IglA a IglB jsou 

komponenty nově popsaného sekrečního systému TVISS. Regulace IglA je kontrolována 

globálním regulátorem virulenčních faktorů F. tularensis, MglA [104].  

Během růstu bakterie v hostitelské buňce je zvyšována produkce IglA. Maxima je 

dosaženo okolo 10 hodin po infekci. Biochemická analýza dokázala, že IglA je solubilní 

cytoplasmatický protein a imunoprecipitační experimenty dokázaly, že interaguje s IglB. 

Jakmile byl gen iglB porušen, IglA nebylo možné v buněčném extraktu F. tularensis 

detekovat, zatímco IglC ano. Stejně tak studie dokazují, že protein IglA je nezbytný pro růst 

bakterie v hostitelské buňce. Předpokládá se, že interagující proteiny IglA a IglB zajišťují 

sekreci efektorových molekul do postižených hostitelských buněk [105]. 

 

V případě 23 kDa proteinu IglC byla prokázaná zvýšená regulace při intracelulárním 

růstu bakterie F. tularensis v myších makrofázích nebo při vystavení bakterií F. tularensis 

stresovému faktoru, peroxidu vodíku [112]. K IglC proteinu nebyl nalezen žádný jiný 

charakterizovaný protein, který by vykazoval homologii. Bakteriální kmeny s deleční mutací 

v tomto proteinu vykazovaly defektní růst uvnitř myších makrofágů [113, 114], nebyly 
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schopné uniknout z fagosomu [107] a také nebyly schopné snížit regulaci prozánětlivé 

odpovědi v makrofázích [51]. Bylo zjištěno, že protein IglC je převážně lokalizován 

v cytoplazmě bakteriálních buněk [112].  

Nedávno byla také určena struktura IglC a bylo zjištěno, že je zde podobnost s gp5 

(glykoprotein 5), komponentou bakteriofágů T4, která je určena k vytváření póru v hostitelské 

buňce [115]. Z tohoto poznatku lze usuzovat na jednu z možných funkcí IglC. Byla vyslovena 

hypotéza, že tento protein vytváří sekreční kanál ve vnější membráně, nebo alternativně 

sehrává roli ve vytváření tohoto kanálu.  

Dále bylo prokázáno, že IglC interaguje s pdpD a předpokládá se, že tato interakce 

může souviset s funkcí TVISS [111].  

 

Role proteinu IglD se ukázala být zásadní pro růst F. tularensis v primárních lidských 

od monocytů odvozených makrofázích. U tohoto proteinu bylo demonstováno, že je nezbytný 

pro proliferaci bakterií v cytosolu makrofágů. Studie dokazuje, že F. tularensis má schopnost 

přenášet signály do cytosolu makrofágů a remodelovat toto prostředí v proliferativní niku. 

Bakteriání kmen mutantní v iglD genu je schopen uniknout z fagosomu do cytoplasmy 

rychleji než divoký kmen, což je velice zajímavé, ale je zcela defektní v replikaci uvnitř 

cytoplasmy hostitelských buněk [101].  

 

Nalezených proteinů potřebných pro růst bakterie F. tularensis v hostitelských 

buňkách je mnohem více. Za zmínku stojí dále glutamin fosforibosylpyrofosfát 

amidotransferáza, alanin racemáza, či ClpB proteáza [101]. 

 

 

1.7.2. Pouzdro bakterie F. tularensis 

 

Pouzdro sehrává zásadní úlohu při rezistenci bakterií vůči složkám komplementu, ale 

jeho nepřítomnost nikterak zásadně neovlivňuje schopnost přežití F. tularensis v neutrofilech. 

[116]. Neopouzdřené mutanty F. tularensis vykazují vyšší neuraminidázovou aktivitu, než 

opouzdřené divoké kmeny. Důvod tohoto fenoménu je neznámý. Neuraminidáze se přisuzuje 

role při kolonizaci, kde tento protein s enzymatickou funkcí degraduje muciny.  
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1.7.3. Lipopolysacharid F. tularenis 

 

Lipopolysacharid F. tularensis nevykazuje vlastnosti klasických endotoxinů. LPS není 

schopen indukovat uvolňování IL-1 z mononukleárních buněk a jen slabě indukuje produkci 

TNF-α a NO z makrofágů [117]. Důvodem neschopnosti indukovat buněčnou odpověd  může 

být skutečnost, že LPS F. tularensis neinteraguje s LPS receptory.  

Ukázalo se, že u lipidu A dochází k fázové variaci, která působí na schopnost 

mikroorganismu růst v hostitelské buňce. Zatímco jedna fáze vede k redukci v produkci NO 

v krysích makrofázích, druhá fáze naopak vede ke zvýšené tvorbě NO a to má za následek 

potlačení růstu bakterií v hostitelských krysích makrofázích [118]. Mutantní kmeny F. 

tularensis defektní ve valA genu, který kóduje ABC transportéry, které s velkou 

pravděpodobností se podílí transportu LPS na vnější membránu, nebyli schopní růst 

v makrofázích a vykazovaly zvýšenou citlivost vůči séru [119]. V případě LPS F. tularensis 

bylo také publikováno, že nepůsobí efektivně na myeloidní buňky a B lymfocyty [120].  

LPS gram-negativních bakterií mají tři stukturální regiony: O-antigen, střední část a 

lipid A. O-antigen a střední část se skládá z polysacharidového řetězce, zatímco lipid A – 

bioaktivní část LPS je primárně složená z mastných kyselin a fosfátových sloučenin vázaných 

k centrálnímu glukozaminovému dimeru. LPS gram-negativních bakterií je také nazýván 

endotoxinem, protože lipid A indukuje silnou prozánětlivou odpověď. U enterických gram-

negativních bakterií má LPS vysoce stimulační schopnost a je rozpoznáván TLR4 [120].  

Byla zjištěna struktura lipidu A F. tularensis kmene LVS a kmene 1547-57.  Hlavní 

lipid A (viz. Obrázek č.: 4) se sestává z tetraacylované struktury obsahující tři 3-OH C18 

mastné kyseliny, jednu C16 mastnou kyselinu a jednu fosfátovou skupinu [121, 122]. U kmene 

1547-57 byl navíc zjištěn pouze galaktozaminový zbytek na první pozici fosfátu. Dále bylo 

prokázáno, že různé izoláty F. tularensis sdílí stejnou strukturu lipidu A. 
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Obrázek č.: 4 Chemická struktura tetraacylovaného lipidu A bakterie F. novicida, převzato z: 

Hajjar, A.M., et al., (2006) Lack of in vitro and in vivo recognition of Francisella tularensis 

subspecies lipopolysacharide by toll-like receptors [123] 

 

 

 

K nízkému imunostimulačnímu potenciálu LPS, respektive tedy lipidu A, přispívá 

patrně absence fosfátu na pozici 4′ dimerního glukozaminového skeletu lipidu A. Dále, 

vysoce zánětlivý lipid A enterických bakterií je hexaacylován, kdežto u F. tularensis je pouze 

tetraacylován a obsahuje delší acylované boční řetězce o 16 a 18 uhlících na délku, což může 

poukazovat na to, že délka a počet uhlíků v bočních řetězcích hraje roli v TLR4 

zprostředkované imunitní odpovědi.  

I neschopnost LPS indukovat dostatečně silnou prozánětlivou odpověď je 

mechanismem, který umožnuje bakterii F. tularensis se vyhnout  časnému imunitnímu 

rozpoznávání, a který napomáhá rozvoji produktivní infekce i po expozici malým počtem 

mikroorganismů [123]. 

 

 

1.7.4. Hypotetický lipoprotein FTT1103 

 

Hypotetický lipoprotein sdílí podobnost s DsbA proteiny [124], které katalyzují tvorbu 

disulfidických můstků vznikajících proteinů. Aktivita proteinu DsbA se zdá být klíčová pro 

formaci řady virulenčních faktorů, včetně biogeneze pilusů typu IV u patogenní bakterie 

Escherichia coli, či Psedomonas aeruginosa [125, 126], effluxové pumpy Escherichia coli a 

bakterií rodu Burkholderia [127] a pro sestavení sekreční mašinerie typu III u bakterie 

Salmonella enterica či Shigella flexneri [128, 129].  
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Bylo prokázáno, že mutant FTT1103 kmene SchuS4 bakterie F. tularensis není 

schopen replikace uvnitř hostitelských buněk buněčné linie HepG2 [130]. Stejnou 

neschopnost růst uvnitř hostitelských buněk a uniknout z fagosomu vykazoval tento mutant 

při růstu v buněčné linii J774A.1. Imunizace spočívající v intranasální aplikaci mutantního 

kmene poskytovala protekci před infekcí vyvolanou divokým kmenem [124]. 

Lipoprotein FTT1103 je také schopný indukovat TLR2 dependentní prozánětlivou 

odpověď, tudíž sehrává podstatnou roli v nespecifické imunitě [131]. Bylo prokázáno, že 

nespecifická imunitní odpověď k F. tularensis kmene LVS je zprostředkována primárně přes 

TLR2 [132, 133]. 

 

 

1.7.5. Kyselá fosfatáza 

 

Kyselá fosfatáza (acid phosphatase, Acp) u jiných intracelulárních bakterií patří mezi 

významné faktory virulence. Tento enzym zvyšuje schopnost bakterií přežít po pohlcení 

fagocytujícícmi buňkami hostitele, díky potlačení tzv. respirativního vzplanutí [134]. Acp F. 

tularensis má řadu vlastností, které jsou odlišné od kyselých fosfatáz ostatních bakterií. Bylo 

ovšem odhaleno, že tento enzym není nezbytný pro růst F. tularensis uvnitř hostitelských 

buněk. Acp mutantní kmen  F. novicida se množil v hostitelských buňkách stejně dobře jako 

divoký kmen [135].  

Molekulová hmotnost rekombinantního proteinu Acp F. tularensis činí ∼57 kDa, 

podobně jako hmotnost nativního enzymu. Enzym vykazoval širokou substrátovou specifitu a 

katalyzoval defosforylaci většiny testovaných fosfomonoesterů [136].  

Jak je zmíněno výše, tento enzym inhibuje respirativní vzplanutí stimulovaných 

neutrofilů. Mechanismus inhibice nebyl doposud objasněn, ale je zde více hypotéz, jakým 

způsobem tento enzym působí na mechanismy, kterými fagocytující buňky produkují 

reaktivní formy kyslíku. Acp F. tularensis vykazuje strukturní podobnost s fosfolipázou C 

(přítomnost hydroxylového nukleofilu a mononukleárního metalového centra). Nabízí se zde 

tedy hypotéza taková, že Acp F. tularensis hydrolyzuje fosfolipidy na fagosomální vnitřní 

membráně. Dále Acp může ovlivňovat hostitelskou signalizační dráhu defosforylací molekul 

hostitele, např. inositol fosfátu, nebo fosfatidylinositolu, které jsou později zásadní pro 

formaci fagosomů [137] a aktivaci respirační vzplanutí [138]. AcpA F. tularensis tedy může 

být efektivním „fosfátovým scavengerem“, tedy fosfátovým vychytávačem.   
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Střední doména kyselé fosfatázy je tvořena osmi stočenými β skládanými listy, 

lemovanými třemi α helixy. Aktivní místo enzymu je lokalizováno nad karboxylovým 

terminálním koncem β listu. Tato architektura je unikátní mezi kyselými fosfatázami. 

Neočekávaně, aktivní místo tvoří serinový nukleofil a kovový iont s oktahedralní symetrií 

[139] .  

 

 

1.7.6. 17 kDa membránový lipoprotein 

 

17 kDa membránový lipoprotein patří stejně jako kyselá fosfatáza mezi potenciální 

kandidátní proteiny pro subcelulární vakcínu. Tento protein je rozpoznáván T buňkami lidí 

očkovaných F. tularensis kmene LVS a je konzervovaný mezi kmeny F. tularensis [140, 

141].  

U myší očkovaných rekombinantním purifikovaným 17 kDa lipoproteinem byla 

zaznamenána imunologická protekce při následné infekci F. tularensis kmene LVS.  

 

 

1.8. Sekreční systémy gram-negativních bakterií 

 

Do roku 1960 se mělo za to, že sekrece přes biologické membrány je relativně vzácný 

fenomén. S postupem času se úhel pohledu na věc radikálně pozměnil. Došlo se k poznání, že 

jak prokaryota, tak eukaryota sekretují ohromné množství proteinů a vlastní specializované 

sofistikované makromolekulární systémy pro transport těchto proteinů přes biologické bariéry 

v podobě buněčných membrán a stěn.  Tyto systémy jsou překvapivě vysoce fylogeneticky 

konzervované. Velké množství informací o sekreci bakterií přinesly především studie 

bakteriální patogeneze [142].  

 

Sekreční systémy, respektive efektorové molekuly v podobě sekretovaných proteinů, 

mohou sehrávat rozličné úlohy v životě bakteriálních buněk. Sekretované  molekuly se mohou 

podílet na získávání nutrice, nebo v případě patogenních bakterií jde o molekuly, které patří 

mezi faktory virulence a často sehrávají klíčovou úlohu při interakci hostitel-patogen.  
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Mapování bakteriálních genomů poskytuje nahlédnutí na zastoupení a funkce 

sekrečních systémů. Řada sekrečních systémů byla objevena právě díky sekvenaci 

bakteriálních genomů. Stejně tak, data získaná analýzou genomu mohou napomoci k odhalení 

řady potenciálních substrátů sekrečních drah.   

 

V případě používaní termínů, které se vztahují k procesu bakteriální sekrece, je zde 

značná nejednotnost a zmatečnost. Tak například, k označení efektorových molekul 

transportovaných za pomoci specializovaných sekrečních systémů (sekrečních drah, neboli 

sekrečních mašinerií) se používá termín sekretované proteiny, stejně tak secernované proteiny 

[143, 144]. Pojem secernované molekuly/proteiny se spíše ale váže k transportu proteinu 

z eukaryotických buněk. Další termín je export proteinu/proteinů. Zatímco někteří autoři toto 

slovo používají k označení proteinů, které jsou obecně transportovány skrze sekreční dráhy 

buď na povrch bakteriální buňky, nebo do extracelulárního prostředí, jiní autoři používají 

tento termín v užším slova smyslu, a to jen pro označení molekul, které jsou zacíleny na 

povrch membrány, nebo zůstávají v periplasmě bakterií [145, 146].  

K tomu se váže také často označení transportních mechanismů, které 

zprostředkovávájí transport molekul pouze skrze vnitřní membránu bakterií za „protein export 

pathways“, neboli dráhy pro export proteinů. Termín sekrece proteinů je v užším slova smyslu 

používán pro označení aktivního procesu, který vede k transportu proteinů přes všechny 

buněčné bariéry buňky s cílovou lokalizací v extracelulárním prostředí.  

Další pojem, který vnáší trochu zmatku a nejednotnosti do problematiky aktivního 

transportu proteinů přes buněčné bariéry je termín translokace. Tento termín se veskrze 

používá v případě transportu proteinů přes membrány eukaryotických buněk. Tento termín se 

ale také používá pro označení transportního systému určeného pro transport proteinů se 

signální sekvencí přes vnitřní membránu gram-negativních buněk. 

 

K dnešní době je rozlišováno 8 mechanismů, které zprostředkovávají transport buněk 

přes vnitřní membránu (viz. Tabulka č.: 2). Proteiny transportované za pomoci těchto 

mechanismů, jsou pak směřovány do periplasmatického prostoru, nebo jsou vloženy do 

cytoplasmatické membrány bakteriálních buněk. Stejný počet bakteriálních mechanismů 

zajišťuje transport skrze vnější membránu, kdy proteiny poté směřují do extracelulárního 

prostředí, nebo jsou vázány k povchu bakteriálních buněk (viz. Tabulka č.: 3) [144].  
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Tabulka č.: 2 Mechanismy zprostředkovávající transport proteinů přes vnitřní membránu 

prokaryotických a eukaryotických buněk, převzato z: Saier, M.H., (2006), Protein secretion 

and membrane insertion systems in gram-negative bacteria [144] 

 

Typ 

(zkratka) 
Název Eubakterie Archaebakterie Eukaryota 

Počet 

proteinů 

systému 

Zdroj 

energie 

ABC 

(TISS) 

ATP vázající 

transportní protein 

(ATP-binding 

cassete protein) 

+ + + 3-4 ATP 

Sec 

(TIIS) 

Obecná sekreční 

translokáza (General 

secretory 

translocase) 

+ + + ∼12 

GTP, 

ATP, 

PMF 

Fla/Path/ 

(TIIISS) 

Translokáza 

související 

s bičíkem/virulencí 

(Flagellum/virulence 

related translocase) 

+ - - >10 ATP 

Conj 

(TIVSS) 

Translokáza 

související 

s konjugací 

(Conjugation –

related translocase) 

+ - - >10 ATP 

Tat 

(TIISS) 

Translokáza 

související 

s transportem 

proteinů s motivem 

zdvojeného argininu 

(Twin-arginine 

targeting 

translocase) 

+ + 
+ 

(chloroplasty) 
2-4 PMF 

∗Pokračování tabulky č.: 2 na straně 42 
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∗Pokračování tabulky č.: 2 ze strany 41 

Oxa1 

/YidC/ 

Translokáza 

cytochrom 

oxidázové rodiny 

(Cytochrome 

oxidase biogenesis 

family) 

+ + 

+ 

(mitochondrie, 

chloroplasty) 

1 

Žádný, 

nebo 

PMF 

MscL 

Vodivostní 

mechanosensitivní 

kanál (Large 

conductance 

mechanosensitive 

channel family) 

+ + + 1 žádný 

Holins 

Rodina funkčních 

holinů (Holin 

functional family) 

+ - - 1 žádný 

 

Legenda: ABC (ATP binding cassete), ATP-vázající proteinový transportér; TISS (type I 

secretion system) sekreční systém typu I; Sec (secretion), obecná sekreční translokáza;  TIISS 

(type II secretion system), sekreční sytém typu II;  Fla/Path/  (flagellum/pathogencity), 

translokáza související s bičíkem/virulencí; TIIISS (type III secretion system), sekreční 

systém typu III; Conj (conjugation), translokáza související s konjugací; TIVSS (type IV 

secretion system), sekreční systém typu IV; Tat (twin arginine targeting), translokáza 

související s transportem proteinů s motivem zdvojeného argininu; Oxa1/YidC, označení pro 

produkt genu kódujícího mitochondriální inzertázy vnitřní membrány/inzertázy 

membránových proteinů; MscL (mechanosensitive channel protein L), vodivostní 

mechanosensitivní kanálový protein typu L; Holins, holiny; ATP (adenosine triphosphate), 

adenosin trifosfát, GTP (guanosine triphosphate), guanosin trifosfát; PMF (proton motive 

force), energie získaná přechodem protonů přes cytoplazmatickou membránu; +/-  

přítomen/nepřítomen 
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Tabulka č.: 3 Mechanismy zprostředkovávající transport proteinů přes vnější membránu 

prokaryotických a eukaryotických buněk, převzato z: Saier, M. H., (2006), Protein secretion 

and membrane insertion systems in gram-negative bacteria [144] 

 

Typ 

(zkratka) 
Název Eubakterie Archaebakterie Eukaryota 

Zdroj 

energie 

MTB 

(TIISS) 

Hlavní terminální 

větev obecné 

sekreční 

translokázy (Main 

terminal branch of 

the general 

secretory 

translocase) 

+a - - 
ATP, 

PMF 

FUP 

Fimbiální „usher“ 

protein (Fimbrial 

usher protein) 

+a - - žádný 

AT-1 Autotransporter-1 +a - - žádný 

AT-2 Autotransporter-2 +a - - žádný 

OMF 

(TISS) 

Faktor vnější 

membrány (Outer-

membrane factor) 

+a - +? žádný 

TPS 

„two partner“ 

sekrece (Two 

partner secretion) 

+a -  žádný 

Secretin 

(TIISS a 

TIIISS) 

Sekretin (Secretin) +a - - žádný 

OmpIP 

Inserční porin 

vnější membrány 

(Outer membrane 

insertion porin 

+ - 

+ 

(mitochondrie, 

chloroplasty) 

žádný? 

 

Legenda: MTB (main terminal branch), hlavní terminální větev; TIISS (type II secretion 

systém) sekreční systém typu II; FUP (fimbrial usher protein), fimbriální „usher“ protein; AT-

1/2 (autotransporter 1/2), autotransportér 1/2;  OMF (outer membrane factor), faktor vnější 

membrány; TISS (type I secretion system), sekreční systém typu I; TPS (two partner 
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secretion), „two partner“ sekrece; Secretin, sekretin; TIIISS (type III secretion system), 

sekreční systém typu III; OmpIP  (outer membrane protein insertion porin), inserční porin 

vnější membrány; +/-  přítomen/nepřítomen; +a přítomen pouze u gram-negativních bakterií 

 

U gram-negativních bakterií pak jde o 6 různých typů sekrečních systémů, jejichž 

základem jsou pak zmíněné transportní mechanismy. Mezi jednotlivými typy sekrečních 

systémů často bývá výrazná funkční podobnost.  

Pouze tři typy sekrečních sytémů, a to sekreční systém typu I, III a IV umožnují 

transport proteinu jak přes vnitřní, tak přes vnější membránu v jednom s energií sdruženém 

kroku (transport bez dočasné přítomnosti proteinu v periplasmatickém prostoru).  

V případě sekrečního systému typu II a V je transport proteinů přes dvě bakteriální 

membrány zajišťován ve dvou krocích. U nejpozději popsaného sekrečního systému, 

sekrečního systému typu VI se předpokládá jednokrokový mechanismus transportu proteinů 

přes bakteriální membrány [147].  

 

 

1.8.1. Sekreční systém typu I 

 

Jde o jednokrokovou sekreční cestu, podobně jako v případě sekrečních cest typu III a 

IV [144]. 

Základ tvoří tzv. ATP vázající proteinové transportéry (viz. Obrázek č.: 6), které 

spadají do velmi rozsáhlé „ATP-binding cassette“ (ABC) superrodiny.   

ABC proteiny jsou vysoce konzervované a zprostředkovávají transmembránový 

transport široké škály substrátů jak u prokaryot, tak i eukaryot [148]. Obecně jsou složeny ze 

dvou integrálních membránových kanál tvořících domén a dvou cytoplazmatických 

„energizer“ domén, které hydrolyzují ATP a tím je získána energie pro aktivní transport. ABC 

proteinové transportery jsou sdruženy se dvěma přídavnými proteiny, s membránovým 

fúzním proteinem (MFP, membrane fusion protein) a s faktorem vnější membrány (OMFs, 

outer membrane factor), které společně dovolují překlenout periplasmatický prostor a vnější 

membránu bakteriální buňky v rámci jednoho kroku.  

MFP je ukotven do vnitřní membrány, hydrofóbní doména je lokalizovaná 

v periplasmě a C-terminální část interaguje s vnější membránou [149].  Příkladem OMF je 

protein TolC Escherichia coli. TolC Escherichia coli má trimerní strukturu, kde každá 
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z podjednotek je složena ze 4 řetězců se strukturou β-skládaných listů.  Tento protein tvoří ve 

vnější membráně strukturu připomínající pór [144, 150].  

TolC protein je také proteinem zajišťujícím transport molekul přes vnější membránu 

pomocí mechanismu zvaného efluxní pumpa. Tímto mechanismem dochází k vypouštění 

antibiotik, barviv, těžkých kovů z bakteriálních buněk. Tento mechanismus zprostředkovává 

jeden ze způsobů rezistence bakterií vůči antibiotikům [151].   

 

Obrázek č.: 6 Model sekrečního systému typu I, převzato z: Andersen, C., (2003), Channel-

tunnels: outer membrane components of type I secretion systems and multidrug efflux pumps 

of Gram-negative bacteria [151] 

 

Legenda: Přídavný protein (označený modrou barvou) ukotvený ve vnější membráně tvoří 

kanál, který přemosťuje periplasmatický prostor. Další přídavný protein (označený červenou 

barvou) a ABC transporter (označený žlutou barvou) tvoří komplex ve vnitřní membráně. 

Protein určený pro transport touto sekreční cestou se váže na cytoplasmatickou část 

přídavného proteinu (označeného červenou barvou) a indukuje tím konformační změny tohoto 

proteinu v periplasmatickém prostoru. Touto změnou konformace je dosaženo propojení 

s druhým přídavným proteinem (označeným modrou barvou). Tím se vytvoří pevný tří 

komponentový komplex skrze který je transportován efektorový protein. Po transportu 

proteinu dojde opět k návratu do původní, klidové podoby. 
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Sekreční systém typu I může být rozdělěn do dvou podtypů, na sekreční systém typu I  

s karboxy-terminálním sekrečním signálem u efektorových molekul a na typ I s amino-

terminálním sekrečním signálem u efektorových molekul.  

Sekreční systém typu I s karboxy-terminálním signálem je složen ze tří proteinů, a to: 

ABC transporteru uvnitř vnitřní membrány, přídavných proteinů v periplasmě a proteinu TolC 

rodiny, který je lokalizován uvnitř vnější membrány.  Touto cestou jsou sekretovány proteiny 

jako je adenylát cykláza B. pertussis, extracelulární enzymy jako jsou proteázy, lipázy, nebo 

proteiny, které zůstávájí po exportu ukotveny na buněčném povrchu jako jsou „S-layer“ 

proteiny, či řada glykanáz [152, 144, 153]. Obecně jde o proteiny s RTX motivem (repeats in 

toxin) v karboxy-terminální doméně. Neodštěpitelný sekreční signál je u většiny proteinů 

sekretovaných skrze tento typ I sekreční dráhy přítomen v C-terminální části a je lokalizován 

v posledních 60 aminokyselinách [154]. Tento signální motiv ovšem není příliš uniformní, u 

proteáz a toxinů je odlišný a specifický. 

Sekreční systém typu I s amino-terminálním sekrečním signálem je strukturně 

homologním systémem k výše zmiňovanému systému. Touto cestou jsou transportovány 

například koliciny a mikrociny. Ve struktuře touto cestou sekretovaných proteinů není 

přítomné dostatečně dlouhé karboxy-terminální residuum, ale je zde přítomen amino-

terminální sekreční signál, který je po sekreci odštěpován [155]. Na základě této skutečnosti 

je třeba zcela separovat tuto sekreční cestu od klasické, předchozí jmenované sekreční cesty 

typu I, s karboxy-terminálním sekrečním signálem u efektorových molekul.  

 

 

1.8.2. Obecná sekreční cesta - sekreční systém typu II 

 

Obecná sekreční cesta (GSP, general secretory pathway) je evolučně velmi starou 

sekreční cestou, která zajišťuje transport široké škály proteinů přes cytoplasmatickou 

membránu všech žijících organismů [144].   

Přibližně 20% polypeptidů syntetizovaných bakteriemi je lokalizovaných částečně, 

nebo zcela mimo bakteriální buňku. Většina z nich dosáhne extracelulární lokalizace právě 

díky GSP. První krok sekrece prostřednicvím GSP spočívá v transportu proteinu přes vnitřní 

membránu gram-negativních bakterií/cytoplasmatickou membránu buněk. Proteiny se 

dostávají buď do periplasmy, nebo jsou ukotveny do vnitřní, nebo cytoplasmatické 
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membrány. Druhý krok spočívá ve využití jedné z několika terminálních větví GSP [145]. 

Jedná se o tedy o tzv. dvoukrokový  sekreční systém. 

Obecně, v rámci GSP jsou velmi výrazné variace. Přes vnitřní membránu se proteiny 

gram-negativních bakterií dostávají pomocí obecné sekreční translokázy (Sec systém), nebo 

prostřednictvím Tat systému (Tat, twin arginine targeting).  

Už na úrovni prvního kroku sekrece gram-negativních bakterií pomocí GSP jsou velké 

a zásadní rozdíly [144]. V případě Sec systému dochází k transportu nesložených proteinů, 

nebo jen částečně složených. Tyto proteiny obsahují ve své struktuře štěpitelný amino-

terminální signální peptid a tento proces je energizován prostřednictvím ATP, nebo GTP. U 

Tat systému dochází k transportu plně složených proteinů, které mají ve své struktuře, v N-

terminálním konci přítomen „twin-arginine“ motiv (motiv zdvojeného argininu). Energie je 

získávána přechodem protonů přes cytoplazmatickou membránu (PMF, proton motive force). 

Pro sekreci proteinů skrze GSP je stabilita proteinu v periplasmě klíčová. Jsou zde  

molekuly, které napomáhají k udržení stability transportovaných proteinů, brání jejich složení 

do finální konformace nebo asistují při správném složení těchto proteinů. Tyto ochranné 

molekuly se nazývají chaperony. Chaperony jsou schopné rozpoznat hydrofóbní domény, 

které jsou povrchově exponované u nesložených substrátů, následně zabraňují agregaci a 

proteolýze těchto substrátů. Chaperony jsou stejně tak schopné směřovat cílové molekuly 

z vnitřní membrány k sekrečnímu aparátu vnější membrány. V tomto případě fungují jako 

jakýsi „raketoplán“, který zprostředkovává transport proteinů přes periplasmu [156].  

 

Transport proteinů přes vnější membránu je také zajišťován prostřednictvím více 

mechanismů. Hlavní terminální větev (MTB, main terminal branch) transportu je často 

popisována jako sekreční systém typu II, nebo také sekreton a slouží především k transportu 

toxinů a exoenzymů gram-negativních bakterií [145]. Modelem tohoto sekrečního systému je 

transport enzymu pululázy (pulA, pullulase) bakterie Klebsiella oxytoca [145, 157].  

Alternativní terminální větví je sekrece prostřednictvím autotransporterů a 

„chaperon/usher“ mechanismu (viz. Obrázek č.: 7).  
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Obrázek č.: 7 Schéma obecné sekreční cesty gram-negativních bakterií, převzato z: 

Stathopoulos, Ch., et al., (2000), Secretion of virulence determinants by the general secretory 

pathway in Gram-negative pathogens: an evolving story [156] 

 

 

 

Legenda: „Chaperone/usher“ cesta s pilovou podjednotkou (PapA), modelovou bakterií je 

uropatogenní Escherichia coli; Autotransporter (autotransportní cesta), modelem je sekrece 

IgA1 proteázy (IgAp) bakterie Neisseria gonorrhoeae; Type II, sekreční systém typu II, 

modelem je sekrece pululázy (PulA) bakterie Klebsiella oxytoca; GSP (general secretory 

pathway), obecná sekreční cesta; sekretované proteiny jsou zbarveny oranžovou barvou, 

amino-terminální konec je zbarven červeně; DsbA, přídavný protein, proteiny jsou 

transportovány periplasmou za asistence tohoto periplasmatického přídavného proteinu, 

naopak chybně složené proteiny jsou degradovány periplasmatickou proteázou, například 

DegP 

OM (outer membrane), vnější membrána; P (periplasm), periplasma; IM (inner membrane),  

vnitřní  membrána; SP (signal peptidase), signální peptidáza; β, beta doména autotransportéru 

IgA1 proteázy; N (amino terminus), aminoterminální konec; C (carboxy terminus), 

karboxyterminální konec 

 

OM 
 
P 
 
 
IM 
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Jednou z modelových bakterií, u které byla studována a popsána struktura Sec 

translokázy je také bakterie Escherichia coli [158, 159], viz. Tabulka č.: 4. Sec translokáza 

této bakterie se sestává z cytoplasmatického sekrečního specifického chaperonu (SecB), 

protein translokázové ATPázy (SecA) a integrálního membránového proteinového komplexu 

tvořeného nejméně šesti různými proteinovými podjednotkami (SecY, SecE, SecD, SecF, 

SecG, YajC). Funkce SecB chaperonu je ta, že udržuje stabilitu prekurzorových proteinů a 

směřuje je k SecA. Prostřednictvím SecA se pak prekurzorové proteiny dostávají 

k proteinovému komplexu ve vnitřní membráně, který zprostředkovává jejich transport skrze 

membránovou bariéru.   

Po transportu prekurzorových proteinů přes vnitřní membránu je signální peptid těchto 

proteinů štěpen příslušnou membránově vázanou signální peptidázou. Je rozlišováno více 

typů peptidáz, které se liší substrátovou specifitou (viz. Tabulka č.: 4).  

 

Tabulka č.: 4 Komponenty Sec translokázy a signální peptidázy bakterie Escherichia coli, 

data převzata z: Driessen, A.J., et al., (1998), The Sec system, [158];  Stathopoulos, Ch., et 

al., (2000), Secretion of virulence determinants by the general secretory pathway in Gram-

negative pathogens: an evolving story [156] 

 

Protein Lokalizace Velikost (kDa) Struktura Funkce v sekreci 

Sec translokázy 

SecB cytoplasma 17 homotetramer 
sekreční specifický 

chaperon 

SecA (PrlD) 

cytoplasma, 

vnitřní 

membrána 

102 homodimér 

ATPáza, usměrňuje 

prekurzorové 

polypeptidy 

k sekrečnímu aparátu 

SecY (PrlA) 
vnitřní 

membrána 
49 

10 transmembránových 

segmentů 

tvorba komplexu 

s SecE a SecG, 

tvorba póru 

v cytoplazmatické 

membráně 

SecE (PrlG) 
vnitřní 

membrána 
14 

3 transmemmbránové 

segmenty 

tvorba komplexu 

s SecY a SecG 

∗Pokračování tabulky č.: 4 na straně 50 
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∗Pokračování tabulky č.: 4 ze strany 49 

SecD 
vnitřní 

membrána 
67 

6 transmembránových 

segmentů 

prevence reverzní 

translokace k SecA 

vázaného 

polypeptidu 

SecF 
vnitřní 

membrána 
35 

6 transmembránových 

segmentů 

prevence reverzní 

translokace SecA 

vázaného 

polypeptidu 

SecG (band I, 

p12, PrlH) 

vnitřní 

membrána 
11 

2 transmembránové 

segmenty 

pravděpodobně 

usnadňuje integraci 

SecA do 

cytoplasmatické 

membrány 

YajC 
vnitřní 

membrána 
12 

1 transmembránový 

segment 
neznámá 

Signální peptidázy 

Signální 

peptidáza I 

(LepB) 

vnitřní 

membrána 
36 

2 transmembránové 

segmenty 

proteolytické štěpení 

N-terminálního 

signálního peptidu 

sekretovaných 

proteinů 

Signální 

peptidáza II 

(LspA) 

vnitřní 

membrána 
18 

4 transmembránové 

segmenty 

proteolytické štěpení 

N-terminálního 

signálního peptidu 

sekretovaných 

lipoproteinů 

Prepilin 

peptidáza 

(BfpA) 

vnitřní 

membrána 
27 neznámá 

proteolytické štěpení 

N-terminálního 

signálního peptidu 

prepilinů typu 4, 

methylace N-

terminálního konce 

pilusů typu 4 
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Hlavní terminální větev GSP je označována za sekreční systém typu II. Funkce a 

struktura tohoto systému je často vysvětlována na příkladu sekrece enzymu pululázy (pulA) 

bakterie Klebsiella oxytoca. Tzv. pululázový sekreton se sestává z následujících proteinů: 

cytoplasmatického PulE, který interaguje s proteinem PulL. PulE poskytuje energii pro 

sekreci PulA a pro sestavení pululázového sekrečního aparátu [156].  

Dále jde o integrální proteiny PulC, PulM, PulN, PulK a PulF. S vyjímkou posledního 

proteinu se u ostatních předpokládá ukotvení ve vnitřní membráně pomocí N-terminálního 

transmembránového segmentu.  

PulC dále interaguje s vnější membránou a může tvořit most mezi dvěma membránami 

[160]. Dále jsou zde čtyři „type 4 pilin-like“ proteiny (tzv. pseudopiliny), označované jako 

PulG, PulH, PulI a PulJ, které jsou nejčastěji lokalizovány v periplasmě. Je zde domněnka, že 

se podílí na sestavení „pilus-like“ struktury (jakéhosi sekrečního tubusu) přes periplasmu, 

který usnadňuje transport PulA k vnější membráně [161].  

Ve vnější membráně jsou přítomny proteiny PulD a PulS. PulD je rozsáhlý integrální 

protein vnější membrány, který náleží do sekretinové rodiny. Sekretiny tvoří vysoce stabilní 

multimery o 10-14 podjednotkách, které vytváří ve vnější membráně pór (kanál) umožňující 

transport proteinů přes tuto membránovou bariéru [162]. PulS je lipoprotein vnější membrány, 

který usměrňuje a podporuje inzerci sekretinů do vnější membrány. PulS interaguje s C-

terminální doménou PulD sekretinu. N-terminální doména PulD se zdá být odpovědná za 

substrátové rozpoznání a možnou vazbu k PulC. N-terminální doména může sloužit jako 

kanálová brána, kontrolující sekreci PulA a působící preventivně před nespecifickým 

uvolňováním ostatních periplasmatických  proteinů [144].   

Prostřednictvím této terminální cesty GSP jsou také transportované tzv. „type IV pili“ 

komponenty, neboli komponenty pilusů typu IV [163, 164]. 

 

Jednou z alternativních větví GSP je „chaperone/usher“ cesta, která se podílí na 

sestavování a transportu komponent jiného typu bakteriálních pilových struktur. Jedná se o 

pilové struktury typu P a typu I. Tyto pilové struktury exprimované například uropatogenní 

bakterií Escherichia coli jsou hlavním virulenčním faktorem, podílejícím se na kolonizaci 

močového měchýře [165].  

Klíčovou úlohu při transportu komponent pilů touto cestou sehrává periplasmatický 

chaperon PapD. Ten interaguje s pilovými podjednotkami, usnadňuje jejich uvolňování do 
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periplasmy a brání jejich agregaci [166]. Stejně jako u sekrečního systému typu II, i u této 

alternativní terminální cesty je vytvářen ve vnější membráně jakýsi kanál (jde o oligomerní 

strukturu s centrálním pórem) [167].  

Přestože mezi oběma typy zmíněných terminálních cest, tj. mezi „chaperone/usher“ 

cestou a sekretonovou cestou je strukturní i funkční podobnost, jejich komponenty nesdílí 

vzájemnou sekvenční homologii [156]. 

 

Další alternativní cestou GSP je autotransportní cesta. Autotransportní cesta je také 

nazývána autosekreční cestou a je nápadně nejjednodušší. Rodina autotransportních proteinů 

gram-negativních bakterií je unikátní skupinou sekretovaných proteinů, které nespoléhají při 

jejich transportu přes vnější membránu na jiné proteiny [168]. Za nasměřování a translokaci 

autotransportních proteinů přes vnější membránu je odpovědná C-terminální doména těchto 

proteinů.  

Prototypem rodiny autotransportních proteinů je IgA1 proteáza bakterie Neisseria 

gonorrhoeae [169], či Hap adhesin bakterie Haemophilus influenzae [170]. Transport 

autotransportních proteinů zakládající se na pomoci Sec translokázy se také označuje za 

sekreční systém typu V, který bude zmíněn později.  

 

Jinou alternativu terminální sekreční cesty představuje „ShlA-like“ sekreční cesta. 

Tímto mechanismem je například transportován hemolysin (ShlA) bakterie Serratia 

marcescens. K aktivaci a tranportu ShlA přes vnější membránu je ještě zapotřebí proteinu 

vnější membrány, označovaného jako ShlB. Podobně jako ShlA, ShlB obsahuje štěpitelný N-

terminální signální peptid. Předpokládá se, že ShlB se skládá do vnější membrány a tak 

zaujímá sturkturu β-válce. Tímto je vytvořen kanál dostatečně velký pro transport ShlA. 

Sekrece ShlA je příkladem nové terminální větve GSP. Tento jednoduchý sekreční 

systém vykazuje podobnost s autotransportéry [168]. Několik kmenů Escherichia coli a 

Salmonella sp. exprimuje tenké, nepravidlené, flexibilní a vysoce agregativní povrchová 

vlákna známé pod názvem „curli“ (neboli také nazývané jako tenké agregativní fimbrie) 

[171]. Transport těchto tenkých fimbrií je zajišťován separovanou terminální větví GSP, 

pojmenovanou jako extracelulární nukleační-precipitační cesta [156].  
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Všechny proteiny sekretované prostřednictvím Sec translokáz obsahují ve své 

struktuře signální sekvenci, neboli také signální peptid, který je bezprostředně po transportu 

proteinů přes vnitřní membránu bakteriálních buněk odštěpen signální peptidázou.  

Jsou v zásadě tři odlišné typy signálních peptidů, které se odlišují sekvencí a pozicí 

místa štěpení. Tyto rozdíly nejsou v zásadě až tak podstatné. Platí, že všechny tyto signální 

peptidy jsou lokalizovány na amino-terminálním konci (pozitivně nabitá N-doména). Tento 

signální peptid předchází H doména, neboli dlouhý, hydrofóbní region. Třetí doménou je 

polární C-doména.  Účinnost transportu snižuje zastoupení nabitých a silně polárních reziduí, 

nebo nepřítomnost bazických aminokyselin v N-terminální doméně [172]. 

 

 

1.8.3. Sekreční systém typu III –injektisom 

 

Sekreční systém typu III (TIIISS, type III secretion system), nebo také tzv. injektisom 

je zásadní virulenční determinantou řady gram-negativních bakterií. Tato makromolekulární 

mašinerie je v podstatě jakýmsi injekčním nástrojem, který umožňuje transport bakteriálních 

virulenčních faktorů přímo do hostitelské eukaryotické buňky. Sekreční aparát je tvořen 

komplexem, který protíná obě bakteriální membrány a extracelulární jehlou s vnitřním 

kanálem, který slouží jako transportní roura pro přenos proteinů mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou [173].  

Tvorba aparátu TIIISS má různé stupně výstavby. Komponenty, které se na začátku 

morfogeneze aparátu sestavují do transmembránového prostence jsou transportovány 

prostřednictvím Sec translokázy. Později jsou již komponenty transportovány samotným 

aparátem sekrečního systému typu III [174]. Po kontaktu jehly TIIISS s membránou 

hostitelské buňky, dochází k transportu dvou odlišných kategorií proteinů. Jde o komponenty, 

které tvoří pór v cílové membráně hostitelských buněk a efektorové molekuly [175]. 

Kroky výstavby aparátu jsou přísně regulovány. Při výstavbě dochází i k přepínání 

substrátové specifity aparátu (viz. Obrázek č.: 8). 
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Obrázek č.:  8 Schéma sestavení aparátu sekrečního systému typu III, převzato z: Deane, J.E., 

et al., (2010), Timing is everything: the regulation of type III secretion [176] 

 

 

 

Legenda: A) Sestavení basálního těla do vnitřní a vnější bakteriální membrány, časné 

substráty zahrnují podjednotky jehly a proteiny kontrolující a regulující délku jehly. B) 

Sekretované podjednotky jehly se sestavují a tvoří dutou extracelulární jehlu, po kompletaci 

jehly dojde k prvnímu přepnutí substrátové specifity, která vede k sekreci proteinů (tip 

proteinů) tvořící špičku jehly. C) Tip proteiny jsou sekretovány a sestavují se v hrot jehly a 

poté je sekrece zablokována až do kontaktu s hostitelskou buňkou. D) Kontakt s hostitelskou 

buňkou vede ke druhému přepnutí, k sekreci proteinů tvořících pór v hostitelské buňce a 

k sekreci efektorových proteinů transportovaných do hostitelských buněk. 

 

TIIISS je složen nejméně z 17 podjednotek. Řada těchto proteinů je homologních 

k proteinům, které se účastní bakteriálního transportu flagelárních proteinů [177, 178]. 

Biochemická funkce většiny komponent ale není známá. Nejlépe je systém charakterizován u 
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bakterie Yersinia sp. [179], kde tento systém transportuje proteiny nazývané „Yops“. Jednou 

z prostudovaných komponent je YscN. Jde o ATPázu, která zprostředkovává zdroj energie 

pro transport. Dále se jedná o integrální proteiny vnitřní membrány (LcrD, YscD, YscR, 

YscS, YscT, YscU).  

YscC je sekretinem, který tvoří dodekamerní pór ve vnější membráně bakteriálních 

buněk [180]. U proteinů YopB a YopD se předpokládá, že překlenují cytoplasmatickou 

membránu hostitelské buňky tvorbou oligomerních pórů v této membráně [181]. Je sporné, 

jakým způsobem jsou rozpoznávány substráty určené k sekreci prostřednictvím TIIISS. 

K sekrečnímu aparátu mohou být tyto proteiny nasměřovány buď díky přítomnosti N-

terminálního konce s přibližně 15 acylovými zbytky, či signálem mRNA [182]. 

 

 

1.8.4. Sekreční systém typu IV 

 

Tento typ sekreční mašinerie je zahrnut v řadě procesů potřebných pro bakteriální 

virulenci, jako je horizontální přenos DNA mezi prokaryotickými organismy, pro transport 

efektorových molekul do hostitelských eukaryotických buněk, či pro povrchovou expresi 

vláknitých struktur zvaných „pili“ [183].   

Díky transportu DNA (konjugativní transport, horizontální přenos genů virulence, či 

genů rezistence) touto sekreční drahou je zajištěna genomová plasticita a evoluce patogenů 

[184].  

Sekrece efektorových molekul touto drahou je jednokrokový proces.  K dnešní době 

jsou rozlišovány 4 typy TIVSS (type IV secretion system, sekreční systém typu IV), a to: F, P, 

I a GI [185]. Typy F a P nesly dříve označení IVA, typ I byl dříve označován jako IVB. I 

když všechny typy sdílí znaky, které vypovídají o vývojových vazbách s vysokým stupněm 

konzervovanosti, co se týče počtu podjednotek a složení, jsou mezi jednotlivými typy výrazné 

rozdíly [186].  

Sekreční systém typu IV gram-negativních bakterií je tvořen podjednotkami, které 

sdílí homologii s podjednotkami aparátu TIVSS typu F, bakterie Agrobacterium tumefaciens 

(schéma sekrečního systému typu IV bakterie je prezentováno na obrázku č.: 9). Systémy, 

které se jeví jako funkční analogy ke komponentám VirB/VirD Agrobacterium tumefaciens 

byly popsány u bakterií jako je například Helicobacter pylori [187], Bordetella pertussis 

[188], Bartonella spp. [189] 
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Obrázek č.: 9 Schéma sekrečního systému typu IV bakterie Agrobacterium tumefaciens, 

převzato z: Alvarez-Martinez, C.E., et al., (2009), Biological diversity of prokaryotic type IV 

secretion systems [186] 

 

 

Legenda: Komponenta VirD4 (D4) pomáhá ukotvit substráty, které mají být transportovány.  

Komponenta VirB11 (B11) je ATPáza, která energizuje proces transportu. Ve vnitřní 

membráně jsou ukotveny komponenty jako je: multimerní VirB6 (B6), dimerní VirB8 (B8), 

tetramerní VirB10 (B10) VirB3 (B3) sdružený s VirB4 (B4). Ty napomáhají transportu složek 

aparátu, či efektorových molekul přes vnitřní membránu.  Protein vnější membrány VirB9 

(B9) sdružený s multimerní komponentou VirB7 (B7) vytváří pór ve vnější membráně.  

Podjednotky pilu VirB2 (označeny tmavě zelenou barvou) se skládají do sekrečního kanálu, či 

do konjugativního pilusu. 

 

 

 

1.8.5. Sekreční systém typu V 

 

Sekreční systém typu V je nejjednodušším sekrečním systémem, označovaným také 

jako autotransportní systém.  

Periplasmatický 
prostor 

Vnitřní membrána 

Vnější membrána 



 

57 
 

Autotransportní systémy jsou tříděny do podtypů jako je: autotransportní systém typu 

Va,  (nebo také označovaný jako AT-1), „two-partner“ sekreční systém (typ Vb) a nedávno 

popsaný systém typu Vc, také nazývaný jako AT-2 (viz. Obrázek č.: 10), [142]. 

 

Obrázek č.: 10 Schéma sekrečního systému typu V, převzato z: Henderson, I.R., et al. (2004), 

[142] 

 

 

 

 

Legenda: Na obrázku jsou znázorněny tři podtypy sekrečního systému typu V. Dále jsou také 

znázorněny čtyři typy funkčních domén autotransportétů. Autotransportní proteiny jsou 

transportovány přes vnitřní membránu prostřednictvím Sec mašinerie (Sec). Po transportu 

přes vnitřní membránu je odštěpena signální doména autotransportéru a beta doména je 

vložena do vnější membrány, kde zaujímá strukturu β-válce. „Passenger“ doména 

procházející přes vnější membránu je transportována na povrch bakteriální buňky, kde může 

být dále upravena (například autoproteolyticky odštěpena od ostatních domén). 
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OM (outer membrane), vnější membrána; Peri (periplasmic space), periplasmatický prostor; 

IM (inner membrane), vnitřní membrána; Cyto (cytoplasm), cytoplasma; Sec (Sec 

translocase), Sec mašinerie 

 

Prvním typem popsané autotransportní cesty byl typ Va [169]. Modelovým proteinem 

sekretovaným touto cestou byl IgA1 (gonococcal immunoglobulin A1 protease, gonokokální 

immunoglobulinová A1 proteáza). Prekurzor tohoto proteinu obsahuje 3 funkční domény: N-

terminální vedoucí doménu, u které se předpokládá, že zahajuje transport prekurzoru skrze 

vnitřní membránu, extracelulární doménu IgA1 proteázy a C-terminální pomocnou doménu, 

která je požadována pro sekreci skrze vnější membránu. Vychází se z předpokladu, že C-

terminální pomocná doména funguje jako pór ve vnější membráně. Po transportu přes vnější 

membránu dochází k autoproteolytickému odštěpení pomocné domény, která je ukotvena ve 

vnější membráně [190, 192].  

Obecně, u autotransportních proteinů jsou domény primární struktury pojmenovávány 

různě. N-terminální vedoucí doména, je také nazývána signální doménou. Prostřední doména 

nese označení „passenger“ doména, nebo také alfa doména, či „N-passenger“ doména. 

Poslední doména je označovaná jako pomocná doména, translokační doména, beta-doména, či 

„transporter“ doména [168, 192].  

Rovněž u druhého typu autotransportní cesty (typ Vb, nebo také „two-partner“ 

sekreční cesta) je transport řízen přítomností signální sekvence před „passenger“ doménou. Je 

zde ale jeden zásadní rozdíl, který spočívá v tom, že dochází zvlášť k translaci pomocné 

domény a „passenger“ domény se signálním peptidem [193].  

Prototypickým proteinem transportovaným prostřednictvím třetího typu, typu Vc, je 

YadA protein bakterie Yersinia pestis. Jde o oligomerní adhesin ukotvený k buněčnému 

povrchu, patřící do rodiny Oca (Oligomeric coiled-coil adhesins, oligomerní adhesiny svinuté 

do závitu) oligomerních adhesinů [194]. YadA má 6 různých domén. Jde o N-terminální 

signální doménu, „head-D“ doménu, „neck-D“ doménu, „stalk-D“ doménu, „linking-R“ 

doménu, a C-terminální doménu, která se skládá z beta řetězců. U C-terminálního regionu se 

předpokládá, že tvoří beta barelový pór z trimerizujících 12 řetězců [195].   
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1.8.6. Sekreční systém typu VI 

 

První vědecká publikace týkající se tohoto typu sekrece se objevila v roce 2006 [196]. 

V této publikaci je popsána sekrece proteinu Hcp a tří příbuzných VgrG proteinů bakterie 

Vibrio cholerae. Bylo poukázáno na to, že všechny sekretované proteiny postrádají signální 

sekvenci a genom studovaného kmene postrádá geny, které by kódovaly sekreční systém typu 

III nebo typu IV. Za těchto okolností autoři vyslovili domněnku, že proteiny jsou 

transportovány novým typem sekreční dráhy, tedy dle pořadí již šestým, proto také označení 

sekreční systém typu VI (TVISS, type VI secretion system). Genový lokus kódující 

transportované proteiny spolu s předpokládanými komponentami sekreční mašinerie byly ve 

zmiňované práci označeny zkratkou  „vas“ (virulence-associated secretion,  s virulencí 

spojená sekrece).  

Druhá publikace dokumentující existenci nového sekrečního systému se týkala sekrece 

Hcp1 proteinu bakterie Pseudomonas aeruginosa, který vyvolává imunitní odpověď u 

pacientů s cystickou fibrózou [197]. Virulenční lokus, ve kterém je kódován zmiňovaný 

protein spolu s komponentami TVISS je označen jako hsi-I. Sepsání těchto dvou děl bylo 

klíčové pro další studium sekrečního systému typu VI.  

 

TVISS komponenty jsou kódovány uvnitř genových klastrů, které se u různých 

mikroorganismů liší v organizaci. Tyto klastry byly nejdříve pojmenovány IAHP (Icm-F 

associated homologous proteins, homologní proteiny sdružené s Icm-F). Důvodem bylo 

zjištění, že uvnitř konzervovaného genového klastru pro TVISS komponenty gram-

negativních bakterií byl objeven gen kódující „IcmF-like“ komponentu (IcmF je součástí 

TIVSS).  

Na druhou stranu, až na jednu vyjímku a tou je protein DotU, ostatní komponenty 

TIVSS nejsou kódovány v genových klastrech, u kterých se předpokládá, že nesou geny pro 

komponenty a sekretované proteiny TVISS.  

 

První vědecká práce popisující geny, které náleží do IAHP klastru byla publikována 

v roce 1997 [198]. Rhizobium leguminosarum je rostlinným symbiontem, který vyvolává 

tvorbu hlízek vázajících dusík. Bylo prokázáno, že tento lokus je potřebný pro hlízkování a 

následnou fázi symbiózy, proto byl také pojmenován imp (impaired in nodulation, účastnící se 

nodulace).  
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TVISS je tedy novým typem komplexní multikomponentové sekreční mašinerie, 

prostřednictvím které je často mikroorganismus v interakci s eukaryotickým hostitelem, buď 

ve vztahu patogenním, nebo symbiotickým [147].  

Modelovým efektorovým proteinem TVISS  je Hcp protein. Na základě získaných 

vědomostí o způsobu transportu tohoto proteinu lze předpokládat, že proces transportu 

efektorových molekul TVISS je zcela nezávislý na Sec, či Tat mechanismu a s největší 

pravděpodobností efektorové molekuly překračují bakteriální obal v jednom jednoduchém 

kroku. 

 

U bakterie Vibrio cholerae byla prostřednictvím TVISS demonstrována sekrece Hcp a 

Vgr proteinů [196].  VgrG protein sdílí podobnost s proteiny bakteriofágů, gp5 a gp27, které 

jsou součástí tzv. „T4 tail spike“, jakéhosi ocasního hrotu bakteriofágů. Tento hrot 

bakteriofágy využívají k propíchnutí bakteriálního obalu a dovolují tímto injektovat 

bakteriofágovou DNA do bakteriální cytoplasmy [199, 200]. Na základě homologie těchto 

proteinů lze tedy usuzovat také na podobnou funkci, tj. že Vgr proteiny mohou být 

sestavovány do struktur sloužících k perforaci membrány hostitelské buňky.   

Proteiny Hcp tvoří hexamerní prstence, které mohou být základem extracelulárního 

potrubí, které se rozpíná a obklopuje tubus tvořený VgrG proteiny [201]. Otázka sekrece Hcp 

a Vgr podléhá spekulacím. Panuje také názor, že tyto proteiny mohou být pouze mechanicky 

uvolňovány z povrchově exponovaných struktur a ve skutečnosti se tedy nejedná o aktivní 

sekreci. Jiný názor je založen na tom, že tyto dva proteiny mohou plnit duální, neboli dvojí 

funkci, tedy mohou být jak součást sekrečního aparátu, tak i mohou být sekretovány jako 

efektorové molekuly [147].  

 

Bakteriální genové klastry kódující TVISS byly odhaleny ve více jak stovce 

sekvenovaných bakteriálních genomů. Především se jednalo o patogenní a symbiotické 

bakterie kmene Proteobacteria. Genový klastr kódující komponenty TVISS byl ale také 

odhalen u nepatogenních půdních bakterií jako je např. Pseudomonas putida nebo 

Myxococcus xanthus [202]. 

Vzhledem k tomu, že objev nového sekrečního systému TVISS se datuje k době velmi 

nedávné, vše co se týká TVISS je zahaleno řadou nezodpovězených otázek, spekulací, či 

nejednotností (například v nomenklatuře). Na obrázku č.:11 je znázorněn navrhovaný model 

sekrečního systému typu VI. 
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Obrázek č.:  11 Navrhovaný model sekrečního systému typu VI, převzato z.: Filloux, A., et 

al., (2008), The bacterial type VI secretion machine: yet another player for protein transport 

across membranes [147]. 

 

Legenda: ClpV, ClpV ATPáza je znázorněna oranžovou barvou. Tato ATPáza zajišťuje 

energii pro transport Hcp (vyznačen žlutou barvou) a VgrG (vyznačen tmavě zelenou barvou) 

přes vnitřní membránu. Tmavě zelenými šipkami je vyznačen nástroj, který může sehrávat 

roli při perforaci membrány hostitelské buňky, nebo může pouze směřovat protein VgrG do 

extracelulárního prostředí, či na bakteriální buněčný povrch. Lip protein (Lip, označený 

růžovou barvou) je lipoproteinem vnější membrány. IcmF (vyznačen modře) a DotU 

(vyznačen červeně) jsou proteiny vnitřní membrány. Hladina fosforylace Fha proteinu (Fha, 

vyznačen je hnědou barvou) reguluje aktivitu TVISS. STK (vyznačeno zelenou barvou) je 

Ser/Tyr kinázou, zatímco STP (vyznačen zelenou barvou) je Ser/Thr fosfatázou. PM (plasma 

membrane), plazmatická membrána hostitelské buňky; ECM (extracellular matrix), 

extracelulární matrix; OM (outer membrane), vnější membrána; P, periplasma; IM (inner 

membrane), vnitřní membrána; C (cytoplasm), cytoplasma 
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1.9. Neklasická cesta sekrece proteinů 

 

Řadu bakteriálních proteinů, kterým je primárně přisuzována cytosolová lokalizace a u 

kterých je znám funkční podíl na biologických procesech uvnitř bakteriálních buněk, lze 

detekovat také v bakteriálních supernatantech. Zmíněné proteiny nemají zjevné, známé 

signální motivy a jejich přítomnost v bakteriálních supernatantech byla donedávna především 

přisuzována buněčné lýze. Skutečnost, že tyto proteiny byly detekovány v bakteriálních 

supernatantech řady různých skupin bakterií, by mohla podpořit tvrzení, že mohou být také 

aktivně transportovány z intaktních buněk [203]. 

U řady těchto proteinů bylo prokázáno, že jsou schopny nejen plnit enzymatické 

funkce v cytoplazmě, ale rovněž se také aktivně účastní biologických procesů vně bakteriální 

buňky. Tyto funkce, které proteiny plní v různém prostředí nemusí být identické [204]. 

Takovéto proteiny, jejichž způsob transportu do extracelulárního prostředí nebyl objasněn a 

které plní dvě nepříbuzné funkce v odlišném prostředí byly nazvány „moonlighting“ proteiny 

[205]. 

První publikace zmiňující neklasickou sekreci (v anglickém jazyce jde o tzv. „non-

classical secretion“) u bakterií se týka proteinu glutamin syntetázy (GlnA) bakterie 

Mycobacterium tuberculosis [206, 207]. Tento enzym neobsahuje žádný známý signální 

motiv, na základě kterého by se mohlo předpokládat, že protein bude sekretován do 

extracelulárního prostředí. Bylo tedy do jisté míry překvapením, že byl detekován mezi 

proteiny bakteriálního supernatantu získaného po kultivaci Mycobacterium tuberculosis.  

Bylo prokázáno, že rekombinantně připravený enzym GlnA bakterie Mycobacterium 

tuberculosis exprimovaný u Mycobacterium smegmatis (u tohoto druhu byl enzym GlnA 

lokalizován výhradně v cytoplazmě) je rovněž sekretován do extracelulárního prostředí. 

Jiným příkladem je sekrece proteinu HspB gram-negativní bakterie Helicobacter 

pylori, který je homologní k chaperonovému proteinu GroEL, kterému byla striktně 

přikládána pouze cytosolická lokalizace [208]. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda 

„moonlighting“ proteiny jsou sekretovány jedním, nebo více doposud nepopsanými a 

neznámými mechanismy. Vzhledem k omezeným dostupným poznatkům lze jen spekulovat, 

zda jde skutečně o neznámý mechanismus, či mechanismy sekrece, nebo zda jde o důsledek 

bakteriální lýzy, která provází experimentální procedury, či důsledek průsaku buněčného 

obsahu ven z buňky při buněčném dělení. 

 



 

63 
 

1.10. Sekrece proteinů gram-negativních bakterií prostřednictvím 

membránových vesiklů 

 

Objev bakteriálních útvarů, které nesou označení membránové vesikly (MVs, membrane 

vesicles) se váže k období prvních aplikací elektronové mikroskopie, tj. k šedesátým létům 

minulého století. V té době byly prvně pozorovány úkazy odchlipování bakteriální membrány. 

Membránové útvary, které se uvolňovaly do okolí buněk byly nazvány termínem „blebs“. Asi 

nejvhodnějším ekvivalentem slova v českém jazyce k tomuto výrazu odpovídá termín 

odchlípeniny [209].  

Sekrece MVs se zdá být univerzálním buněčným mechanismem, ke kterému dochází jak u 

jednobuněčných, tak u mnohobuněčných organismů, včetně lidí [210].  

 

Membránové vesikly, nebo také tzv. membránové váčky jsou produkovány širokou škálou 

gram-negativních bakterií a vzhledem k předpokládanému mechanismu jejich vzniku je 

vhodnější používat termín pro označení těchto útvarů OMVs „outer membrane vesicles“ 

(OMVs), neboli vesikly vnější membrány. [211].  

OMVs byly nalezeny v řadě prostředí, ve kterém gram-negativní bakterie mohou být 

přítomny, tj. například v biofilmu, v odpadních kalech, tak i na tuhých, či v tekutých médiích, 

ve kterých byly bakterie laboratorně pomnožovány [211]. OMVs byly také izolovány 

z biologických materiálů jako je sérum [212], nebo mozkomíšní mok [213]. 

Dle obsahu OMVs lze usuzovat, že tyto váčky sehrávají rozmanité úlohy v buněčných 

biologických procesech. Obecnou úlohou, kterou bakteriální OMVs plní, je role „dopravních 

transportérů“.  

Tyto pomyslné dopravní prostředky mohou transportovat bakteriální toxiny do 

extracelulárního prostředí, či dokonce přímo do hostitelských eukaryotických buněk, nebo 

mohou napomáhat transportu proteinů a genetického materiálu mezi bakteriálními buňkami v 

rámci stejných, nebo různých bakteriálních druhů. Touto cestou mohou být také 

transportovány solubilní komunikační faktory mezi buňkami, a to nejen v rámci jedné 

buněčné říše. OMVs plnící úlohu transportérů faktorů potřebných pro mezibuněčnou 

komunikaci jsou také označovány termínem „komunikasomy“ (viz. Obrázek č.: 12), [214]. 
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Obrázek č.: 12 Předpokládané role vnějších membránových vesiklů gram-negativních 

bakterií, převzato z: Mashburn-Warren, L.M., et al., (2006) Special delivery: vesicle 

trafficking in prokaryotes [214] 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Membránové vesikly uvolňující se z bakteriální buňky a sloužící jako dopravní 

transportéry jsou znázorněny v podobě malých modrých kuliček.  

Transfer of Antibiotic resistance determinants, transport determinant určujících antimikrobní 

rezistenci; Toxin delivery, doručení toxinů; Delivery of Antimicrobials, doručení 

antimikrobních komponent; Inter-species Communication, mezidruhová komunikace; DNA 

Transfer, DNA transfér; Inter-kingdom Communication, komunikace mezi říšemi. 

 

Sekrece OMVs byla prokázána u řady gram-negativních bakterií jako je například 

Escherichia coli, Neisseria meningitis, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, či 

Helicobacter pylori, a řady dalších [215, 216, 217].  

Jde o sférické útvary s proteolipidovou dvojvrstvou o velikosti v průměru 20-200 nm. 

Jsou tvořeny jak proteiny vnější membrány, tak lipopolysacharidy, lipidy vnější membrány, 

periplasmatickými proteiny, DNA, či RNA [218, 219, 220].  

Mechanismus, prostřednictvím kterého OMVs vznikají, nebyl zcela jednoznačně určen. 

Jsou tři hypotetické modely, které se nabízí. První model je založen na předpokladu, že vnější 

membrána bakteriálních buněk se rozpíná rychleji než podložní peptidoglykanová vrstva 

(Obrázek č.: 13). Díky tomu dochází k odloučení peptidoglykanu od vnější membrány a ke 

ztrátě vazeb zprostředkovaných lipoproteiny. Ztráta vazeb a asymetrický růst membrány 

dovoluje odlučování OMVs od bakteriálních.  
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Obrázek č.: 13 První model předpokládaného mechanismu uvolňování vesiklů vnější 

membrány, převzato z: Mashburn-Warren, L., et al., (2006) Special delivery: vesicle 

trafficking in prokaryotes [214] 

 

Legenda: Vnější membrána bakteriálních buněk se rozpíná rychleji než podložní 

peptidoglykanová vrstva. Dochází k odloučení peptidoglykanu od vnější membrány a ke 

ztrátě vazeb zprostředkovaných lipoproteiny. Ztráta vazeb a asymetrický růst membrány 

dovoluje odlučování vesiklů vnější membrány od bakteriálních buněk. 

LPS, lipopolysacharid; OM (outer membrane), vnější membrána; PG, petidoglykan; IM (inner 

membrane), vnitřní membrána 

 

Druhý model tvorby OMVs vychází z předpokladu, že dochází k neefektivnímu 

zabudování peptidoglykanových fragmentů. Tyto fragmenty peptidoglykanu se v důsledku 

toho hromadí v periplasmatickém prostoru a vyvíjejí tak tlak na vnější membránu. Tím je 

způsobeno vydutí membrány a uvolňování OMVs (viz. Obrázek č.: 14).  

 

Obrázek č.: 14 Druhý předpokládaný model tvorby vesiklů vnější membrány, převzato z:  

Mashburn-Warren, L.M., et al., (2006) Special delivery: vesicle trafficking in prokaryotes 

[214] 
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Legenda k obrázku č.: 14: V důsledku neefektivního zabudování peptidoglykanových 

fragmentů dochází k jejich hromadění v periplasmatickém prostoru a to vyvolává turgor na 

vnější membránu. Tím je způsobeno vydutí membrány a uvolňování vesiklů vnější 

membrány. 

LPS, lipopolysacharid; PG fragments, peptidoglykanové fragmenty; OM (outer membrane), 

vnější membrána; PG, peptidoglykan; IM (inner membrane), vnitřní membrána 

 

Třetí model vychází z předpokladu, že také složení LPS sehrává roli při tvorbě OMVs. 

K tomuto modelu tvorby OMVs vedly poznatky týkající se OMVs bakterie Pseudomonas 

aeruginosa [217]. OMVs této bakterie byly primárně složeny z negativně nabitých „B-bandů“ 

LPS namísto více neutrálně nabitých „A-bandů“ LPS. Vycházelo se z předpokladu, že 

elektronegativní náboj „B-bandu“ LPS vyvolává odpuzování a nestabilitu membrány, která se 

promítne do uvolňování OMVs.  

Tento navržený model zásadně ovlivňují další získané poznatky týkající se OMVs 

Pseudomonas aeruginosa. Bylo popsáno, že PQS (Pseudomonas quinolone signal) molekuly 

zprostředkovávají destabilizaci Mg2+ a Ca2+ solných můstků ve vnější membráně a tím 

dochází k nábojové disbalanci mezi molekulami LPS. V důsledku nábojové disbalance pak 

dochází k vydutí vnějším membrány (viz. Obrázek č.: 15) a uvolňování OMVs do 

extracelulárního prostředí.  

 

Obrázek č.: 15 Třetí předpokládaný model tvorby vesiklů vnější membrány, převzato z:  

Mashburn-Warren, L.M., et al., (2006), Special delivery: vesicle trafficking in prokaryotes 

[214] 

 

 

 

 



 

67 
 

Legenda k obrázku č.: 15: PQS (Pseudomonas quinolone signal) molekuly Pseudomonas 

aeruginosa zprostředkovávají destabilizaci Mg2+ solných můstků ve vnější membráně a tím 

dochází k nábojové disbalanci mezi molekulami lipopolysacharidu. V důsledku nábojové 

disbalance pak dochází k vydutí vnějším membrány a jejímu vychlipování. 

LPS, lipopolysacharid; PQS (Pseudomonas quinolone signal), chinolonová molekula 

Pseudomonas aeruginosa; OM (outer membrane), vnější membrána; PG, peptidoglykan; IM 

(inner membrane), vnitřní membrána 

 

 

1.11. Sekreční systémy F. tularensis 

 

Komparativní genomická analýza F. tularensis  subsp. tularensis a subsp. holarctica 

odhalila přítomnost genů, či pseudogenů kódujících komponenty TAT systému, sekrečního 

systému typu I, typu II, typu V a typu VI.  

U řady gram-negativních intracelulárních patogenů lze nalézt sekreční systémy typu 

III a IV [221]. Geny vykazující podobnost k efektorovým proteinům sekrečního systému typu 

III a IV byly detekovány pouze u F. tularensis subsp. novicida a F. philomiragia. U F. 

tularensis typu A a typu B byly detekovány pouze dva pseudogeny, které vykazovaly 

podobnost k efektorovým proteinům TIIISS [8].  

 

Co se týče sekrečního systému typu I, na základě genomové analýzy bylo odhaleno u 

bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 dvacet systémů kódujících proteiny 

ATP vázajících kazet (ATP binding cassete, ABC), které zprostředkovávají transmembránový 

transport široké škály substrátů přes vnitřní membránu gram-negativních bakterií. Pět systémů 

z dvaceti zmíněných je nekompletních, tedy s největší pravděpodobností také nefunkčních. 

Kompletní systémy zahrnují tři importéry, pět exportérů, čtyři systémy zahrnuté v procesech 

nesouvisejích s transportem a tři systémy neznámé, či nedostatečně definované funkce [222]. 

V genomu F. tularensis byly také charakterizovány dva geny, tolC a ftlC, jejichž produkty 

vykazovaly vysokou homologii s TolC proteinem E.coli.  

TolC protein vytváří kanál ve vnější membráně bakteriálních buněk a tím zajišťuje 

transport efektorových molekul do extracelulárního prostředí, či na povrch bakteriálních 

buněk. Tento protein také sehrává klíčovou úlohu při efluxu léčiv [151]. Při studiu tolC a  ftlC 

mutantních kmenů na myším modelu bylo prokázáno, že tolC, nikoliv však ftlC, sehrává roli 
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jako virulenční faktor. Ale při studiu obou mutantních kmenů na makrofázích odvozených 

z kostní dřeně myší nebylo prokázáno, že by alespoň jeden z genů byl vyžadován pro 

replikaci [223]. 

 

Řada komponent sekrečního systému typu II sdílí velmi výraznou podobnost s těmi, 

které jsou zahrnuty expresi pilusů typu IV [224]. Že nemusí jít pouze podobnost  náhodnou 

dokladují i práce, ve kterých je poukázáno na to, že v případě zvýšené exprese TIISS „pilin-

like“ proteinů dochází k jejich polymerizaci do „type IV pili- like“ (pilusům typu IV 

podobným) struktur [225, 226]. Dokonce bylo u bakterie Vibrio cholerae a Dichelobacter 

nodosus prokázáno, že systém pilusů typu IV je zahrnut v transportu složených proteinů 

z periplasmy do extracelulárního prostředí [227, 228 ].  

Genomová sekvence F. tularensis, virulentního kmene SchuS4, obsahuje několik 

genových klastrů s potenciální rolí ve virulenci, mezi které také patří  genové klastry kódující 

proteiny příbuzné k těm, které jsou zapotřebí pro transport a sestavení pilusů typu IV [102]. 

Pilusy typu IV jsou komplexními filamentárními strukturami, které se účastní procesů 

genetické transformace, formace biofilmu, buněčné signalizace, motility, či buněčné 

adherence [230].  

Existuje také řada prací dokazujících, že geny kódující komponenty systému pilusů 

typu IV jsou zahrnuty v patogenezi F. tularensis. Tak například bylo zjištěno, že spontánní 

mutant F. tularensis subsp. holarctica s deleční mutací uvnitř genového lokusu „pilin-like“ 

genu, vykazoval sníženou virulenci u myší. Podobné genové přeuspořádání ve zmíněném 

genovém lokusu je také přítomno u F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS [231].  

Úlohu genů kódujících komponenty systému pilusů typu IV lze také demonstrovat na 

výsledcích studie, ve které u mutantního kmene F. tularensis subsp. novicida (mutací 

v genech kódujících komponenty systému pilusů typu IV a přídavných faktorů) byla 

potlačena sekrece řady proteinů [9]. Neočekávaným překvapením bylo, že tento mutant 

vykazoval vyšší virulenci ve zvířecím modelu, než divoký kmen.  

Pilové vlákno je převážně tvořeno z hlavní pilinové podjednotky (nazývané u 

Pseudomonas aeruginosa PilA). Jakou úlohu sehrává ortologní gen pilA u F. tularensis subp. 

tularensis a novicida bylo demonstrováno ve studii Salomonsson, E., et al. (2009) [232]. PilA 

geny byly exprimovány u patogenní bakterie Neisseria gonorrhoeae exprimující pilusy typu 

IV, která však neobsahovala vlastní endogenní pilinovou podjednotku. Oba genové produkty, 

jak ortologní  PilA protein z F. tularensis subsp. tularensis, tak PilA protein z F. tularensis 
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subsp. novicida, byly schopny obnovit expresi pilusů typu IV.  Exprese PilA z F. tularensis 

také částečně znovuobnovila schopnost přirozené transformace Neisseria gonorrhoeae [232]. 

 

Prostřednictvím proteomických a bioinformatických nástrojů bylo identifikováno 

sedm sekretovaných proteinů F. tularensis subsp. novicida. Tyto proteiny byly transportovány 

přes buněčné bakteriální bariéry v podobě vnitřní a vnější membrány prostřednictvím 

komponent sekrečního systému, které vykazovaly podobnost ke komponentám pilusů typu 

IV. K identifikovaným sekretovaným proteinům patří dvě chitinázy (ChiA, ChiB), proteáza 

(PepO), chitin vázající protein (CbpA), dva proteiny neznámé funkce a beta-glukosidáza 

(BglX) [9].  

 

Některé vědecké práce poukazují na to, že sekreční systém typu VI je u řady 

patogenních bakterií úzce provázán a zvýšeně regulován pouze během infekce hostitele [233, 

234]. Rovněž ale bylo v řadě prací doloženo, že kandidátní efektorový protein pro sekreci 

mašinerií TVISS, protein VgrG, lze detekovat i v bakteriálních supernatantech bakterií jako je 

Vibrio cholerae, či Pseudomonas aeruginosa, či Edwardsiella tarda [196, 197].  

Mezi první domnělé komponenty TVISS kódované v rámci FPI F. tularensis patří 

proteiny: IglA, IglB, PdpB a dotU. Bylo zjištěno, že tyto proteiny jsou vyžadovány pro 

transport proteinu PdpD na povrch vnější membrány F. tularensis [111]. Další proteiny, o 

kterých se míní, že se podílí na transportu virulenčních faktorů skrze TVISS jsou proteiny 

IglA a IglB. Jedná se o chaperonové proteiny, mezi nimiž dochází k vzájemné interakci a jsou 

nezbytné pro růst F. tularensis uvnitř makrofágů [105]. 

Prostřednictvím další bioinformatické analýzy genů FPI F. tularensis byly 

identifikovány další geny homologní k TVISS jiných bakterií, a to gen hcp (kódující protein 

s označením FTT1355), icmF (nebo také pdpB, FTT1345), vgr (FTT1347), clpV (FTT1348), 

dotU (FTT1351). Analýzou ovšem nebyly nalezeny žádné homologní geny k TVISS kinázám 

a fosfatázám, jako je ppkA a pppA. Navíc, homologní protein k ClpV (FTT1348) postrádá 

charakteristiky ClpV proteinů Pseudomonas aerugionasa a Vibrio cholerae, které obecně 

disponují ATPázovou aktivitou a jsou zásadní pro funkci TVISS. Tato skutečnost brání tomu, 

aby bylo možné jednoznačně tvrdit, že se jedná o TVISS F. tularensis [235].  

V rámci FPI byly také nalezeny geny kódující proteiny VgrG a IglI, které jsou 

sekretovány  během infekce makrofágů F. tularensis. Tyto proteiny jsou vyžadovány pro únik 
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z fagosomu, růst uvnitř makrofágů a aktivaci inflamasomu u myší. Tyto proteiny byly také 

detekovány ve velmi nízkých koncentracích v supernatantech bakterie F. tularensis.  

Co se týče sekrece VgrG proteinu, vlastní proces transportu se zdá být zcela nezávislý 

na domnělých proteinech tvořící sekreční aparát TVISS. VgrG protein ale přispívá k sekreci 

druhého zmíněného proteinu, IglI. Tyto poznatky tedy mohou vést k závěru, že VgrG je spíše 

komponentou sekrečního systému typu VI. Protein IglI vykazuje jen velmi nevýraznou 

homologií k jiným bakteriálním proteinům. IglI sehrává úlohu při úniku bakterie F. tularensis 

z fagosomu a její následné replikaci uvnitř cytosolu a indukuje tvorbu cytokinu IL-1β [235]. 
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2. Experimentální část 

 

2.1. Příprava tekutého kultivačního kompletního a nekompletního (bez Fe) 

Chamberlainova média 

 

Chamberlainovo médium je chemicky plně definovaná tekutá půda běžně používaná 

pro kultivaci F. tularensis pro experimentální účely. 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: NaOH (Sodium hydroxide), Sigma-Aldrich, USA; HCl 

(Hydrochloric acid), Sigma–Aldrich, USA. Všechny ostatní chemikálie, které jsou součástí 

Chamberlainova média jsou uvedeny v tabulce č.: 5. Magnetická míchačka (Jenway 1000), 

Jenway, Bibby Scientific Ltd., Velká Británie;  filtry s porozitou 0,2 µm (Nalgene), Nalge 

Nunc International corp., USA;  OD plastové zkumavky, Gama group, Česká Republika;  

biohazard box  (Biohazard s@feflow 1.2.),  Bioair instruments, Itálie;  analytické váhy 

(Mettler-Toledo AX 105), Mettler-Toledo, Švýcarsko; Mc Leod agarové půdy 

s nakultivovanými bakteriemi F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS, densitometr (WPA 

CO 8000 Cell Density Meter), WPA Biowave, Velká Británie; termobox (Shellab S16-2), 

Sheldon Manufacturing, USA; standardní vybavení laboratoře – laboratorní sklo, odměrné 

válce, pipety, předvážky 

  

Tabulka č.: 5 Chemikálie použité k přípravě kompletního a nekompletního Chamberlainova 

média, uvedení gramáže potřebné pro přípravu 2 litrů kompletního/nekompletního 

Chamberlainova média 

 

Roztok č.: 1 

Název chemikálie 

 
% konc. 

Navážka 

na 2 litry 
Firma, katalogové číslo 

L-arginine-HCl 0,040 0,800 Sigma-Aldrich, A5131-256 

L-cysteine-HCl 0,020 0,400 Fluka, 30120 

L-histidine-HCl 0,020 0,400 Sigma-Aldrich,  H8125-25G 

L-isoleucine 0,040 0,800 Sigma-Aldrich, 17403-25G 

∗Pokračování tabulky č.: 5 na straně 72 

 



 

72 
 

∗Pokračování tabulky č.: 5 ze strany 71 

L-leucine 0,040 0,800 Sigma-Aldrich,  L8000-25G 

L-lysine-HCl 0,040 0,800 Sigma-Aldrich,  L5656-100G 

L-proline 0,200 4,000 Fluka 81720 

DL-serine 0,040 0,800 Sigma-Aldrich,  S4375-100G 

L-threonine 0,200 4,000 Sigma-Aldrich,  T8375-100G 

DL-valine 0,040 0,800 Fluka 94640 

DL-methionine 0,040 0,800 Sigma-Aldrich,  M9500-100G 

Roztok č.: 2    

D-glucose 0,400 8,000 Sigma-Aldrich, G7528-1KG 

Roztok č.: 3    

NaCl p.a. 1,000 20,000 Lachema, 314721103 

KH2PO4 0,100 2,000 Serva, 26870 

K2HPO4 0,100 2,000 Riedel-de Haen, 04248 

Roztok č.: 4    

L-aspartic acid 0,040 0,800 Sigma-Aldrich,  A9256-100G 

L-tyrosine 0,040 0,800 Sigma-Aldrich,  T3754-100G 

Doplněk roztoku č.: 1 
% 

konc. 

Navážka 

na 2 

litry 

Firma, katalogové číslo 

Thiamin-HCl 0,0004 0,008 Sigma-Aldrich,  T4625-5G 

Spermine 

tetrahydrochloride 
0,004 0,080 Sigma-Aldrich,  S2876-1G 

Calcium panthotenate 0,0002 0,004 Sigma-Aldrich,  P2250-5G 

Doplněk roztoku č.: 2    

MgSO4*7H2O 0,0135 0,270 Lachema, 504880403 

FeSO4*7H2O 0,0002 0,004 ICN Biochemicals Inc., 19466 

Deferoxamine mesylate salt  0,13136 Sigma-Aldrich,  D9533-1G 

 

Postup : 

Nejdříve byly naváženy chemikálie pro roztok č.: 1 a rozpuštěny v deionizované, 

sterilní vodě o přibližném objemu 1200 ml (pro přípravu 2 litrů média). Poté byly naváženy 

chemikálie pro roztok č.: 2 a rozpuštěny v deionizované, sterilní vodě o přibližném 

objemu 200 ml. Navážené chemikálie pro roztok č.: 3 byly rozpuštěny v deionizované, sterilní 

vodě o přibližném objemu 200 ml a chemikálie pro roztok č.: 4 byly rovněž rozpuštěny v 
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deionizované, sterilní vodě o objemu přibližně 200 ml. Chemikálie byly řádně rozpuštěny za 

stálého míchání na magnetické míchačce.  

Vzhledem k velmi nízkým navážkám doplňků roztoku č.: 1 a 2 byly tyto chemikálie 

naváženy na analytických vahách o větších gramážích (důvodem bylo hlavně dostát 

přesnějšího vážení), než je celkově zapotřebí pro přípravu 2 litrů Chamberlainova média, a to 

dle tabulky č.: 6, rozpuštěny v 10 ml deionizované, sterilní vody v OD plastových 

zkumavkách a stejně jako všechny předchozí roztoky řádně byly řádně rozpuštěny. Do 

roztoků č.: 1  a 2 byly tyto doplňky pak pipetovány o objemech uvedených v tabulce č.: 6. 

 

V případě přípravy kompletního Chamberlainova média se naváží všechny uvedené 

složky vyjma poslední komponenty, tj. vyjma chelátového činidla, deferoxaminu 

(deferoxamine mesylate salt).  

V případě přípravy nekompletního Chamberlainova média bez Fe, nebude navážen 

doplněk roztoku č.: 1, a to FeSO4∗7 H2O a bude místo toho naváženo chelatační činidlo, 

deferoxamin, který bude vyvazovat zbytková množství Fe, které se do roztoků dostává 

v podobě stopových chemických nečistot volených chemikálií. 

 

Tabulka č.: 6 Navážky doplňků roztoků č.: 1 a č.: 2  

 

Doplněk roztoku č.: 1, 2 Navážka Množství přidané do roztoku 

č.: 1, 2 

Thiamin-HCl 0,02 g 4 ml  

Spermine tetrahydrochloride 0,08 g 10 ml 

Calcium panthotenate 0,01 g 4 ml  

MgSO4*7H2O 0,675 g 4 ml  

FeSO4*7H2O 0,01 g 4 ml  

Deferoxamine mesylate salt  0,13136 10 ml 

      

Po dokonalém rozpuštění chemikálií roztoku č.: 4 je třeba tento roztok titrovat 3M 

NaOH. 

Roztoky č.:  1, 2, 3 a 4, spolu s doplňky byly smíchány a za stálého míchání na 

magnetické míchačce bylo pH média je upraveno koncentrovanou HCl na hodnotu pH 6,3. 

Množství kultivačního média bylo následně upraveno na cílový objem 2 litrů. 



 

74 
 

Chamberlainovo médium bylo následně filtrováno přes filtr s porozitou 0,2 µm 

(fyzikální sterilizace média) do předem označených sterilních lahví. 

Po přípravě kultivačního média je zapotřebí provést test sterility média a test růstu 

média. Test sterility byl proveden tak, že se odpipetoval malý objem média, tj. cca 2 ml do 

sterilní plastové OD zkumavky a zkumavka byla ponechána přes noc v termostatu při teplotě 

36,8°C, 200 rpm. Zkumavka s kultivačním médiem nesmí druhý den vykazovat známky 

zákalu, opalescence, či sedliny. V případě, že se objeví zákal, či sedlina na dně zkumavky, 

s největší pravděpodobností došlo ke kontaminaci média mikroorganismy a takovéto médium 

nelze použít pro kultivaci bakterie F. tularensis. Test růstu byl proveden analogicky, s tím 

zásadním rozdílem, že byl inokulován jeden malý stěr bakterie F. tularensis subsp. holarctica 

kmene LVS z agaru (Mc Leod agar) s nakultivovanými zmiňovanými mikroby. Bakterie byly 

kultivovány v OD zkumavkách v objemu kultivačního média 2 ml, za výše uvedených 

podmínek v termostatu. Pokud po kultivaci bakterií přes noc v termostatu  není médium 

dostatečně zakalené (O.D. by měla být vyšší jak 2), médium je s největší pravděpodobností 

nevyhovující, bakterie se nedostatečně pomnožovaly v tomto médiu. Sterilní médium je 

skladováno při 4°C v ledničce. 

   

 

2.2. Příprava tuhých kultivačních Mc Leod půd 

 

Mc Leod tuhé kultivační půdy (Mc Leod agary) jsou chemicky plně nedefinované 

půdy, které byly využity pro masivní pomnožení bakterie F. tularensis, která byla dále 

využívána v laboratorních experimentech, či pro určení růstové závislosti mezi počtem 

životaschopných bakterií (CFU, colony forming unit, počet kolonií tvořících jednotek) na 

kultivačním čase. 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál:  Thayer-Martin agar base, Merck&Co., Inc., USA; Bacto 

agar, Difco, USA; bovinní hemoglobin (Bovine hemoglobin), Becton, Dickinson and 

Company, USA; IsoVitalexTM, Becton, Dickinson and Company, USA; autokláv (Schoeller 

MLS 3020), Schoeller-Bleckman, Německo; magnetická míchačka (Jenway 1000), Jenway, 

USA; laminární biohazard box (Biohazard s@feflow 1.2.), Bioair instruments, Itálie; CO2 

inkubátor (2406 ShelLAB), Sheldon Manufacturing, USA; standardní vybavení laboratoře – 

laboratorní sklo, odměrné válce, pipety, plastové Petriho misky 
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Postup:  

 Jednotlivé složky dvou roztoků, ze kterých se kultivační médium skládá, jsou uvedeny 

v tabulce č.: 7. Navážky jsou vztaženy na přípravu 1 litru. 

 

Tabulka č.: 7 Složky roztoků, které tvoří součást Mc Leodových půd 

 

Roztok č.: 1 Složka Navážka 

Thayer-Martin agar base 36 g 

Bacto agar 0,5 g 

Deionizovaná voda 500 ml 

Roztok č.: 2 Složka Navážka 

Bovinní hemoglobin 10 g 

Deionizovaná voda 500 ml 

 

Den před přípravou a nalitím půd bylo zapotřebí nechat řádně promíchat a rozpustit 

hemoglobin. Proto byla odvážena složka roztoku č.: 2, doplněna deionizovanou vodou a 

míchána přes noc na magnetické míchačce.  

V den přípravy a nalití půd byly odváženy složky roztoku č.: 1, řádně promíchány a 

povařeny do rozpuštění. Oba roztoky byly pak autoklávovány za podmínek 121°C, po dobu 

20 minut. V laminárním boxu byly oba roztoky slity dohromady a po vychladnutí směsi na 

teplotu okolo 50°C byl přidán IsoVitalex o objemu 20 ml na 1 litr směsi. Směs pak byla 

nalévána do plastových Petriho misek asi do do 2/3 výšky. Nalité půdy byly nechány 

zatuhnout v laminárním boxu (pod pootevřenými víčky misek). Po zatuhnutí byly půdy zcela 

přikryty víčky, obráceny dnem vzhůru a uloženy do lednice.  

Na vybraných dvou Petriho miskách s Mc Leodovou půdou byl proveden test sterility 

a test růstu. Test sterility spočíval v tom, že nezaočkované půdy se nechaly inkubovat při 

teplotě 37°C do druhého dne, případně do dne následujícího. Po tomto testu by se na půdě 

neměl objevit jakýkoliv růst kontaminujících mikroorganismů. Test růstu spočívá v tom, že 

byla na vybranou Petriho misku s Mc Leodovým agarem naočkována bakterie F. tularensis a 

byla provedena kultivace při teplotě 37°C v CO2 inkubátoru. Po dvoudenní kultivaci bylo 

sledováno, zda na půdě vyrostly bakterie F. tularensis. 
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2.3. Mapování růstu bakterie F. tularensis v kompletním a nekompletním 

Chamberlainově médiu – určení růstových křivek 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: kompletní  a nekompletní Chamberlainovo médium (příprava 

viz. Kapitola č.:2.1.); tuhé agarové Mc Leod půdy s masivně naočkovanými „stock“ 

bakteriemi F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS (live vaccine strain, ATCC 29684, 

zakoupen z American Type Culture Collection, Rockville, USA), F. tularensis subsp. 

holarctica kmene 200 (klinický izolát, bakteriální kmen poskytnut dr. Ake Forsbergem, FOI 

Swedish Defence Research Agency, Umea, Sweden), F. tularensis subsp. tularensis kmene 

SchuS4 (CAMP 5600, získán ze sbírky mikroorganismů, Výzkumný ústav veterinárního 

lékařství, Brno,  Česká republika); tuhé agarové Mc Leod půdy; OD plastové zkumavky 

(Gama group, Česká Republika);  biohazard box (Biohazard s@feflow 1.2.), Bioair 

instruments, Itálie; densitometr (WPA CO 8000 Cell Density Meter, WPA Biowave, Velká 

Británie); CO2 inkubátor 2406 (ShelLAB, Sheldon Manufacturing, USA); termobox (Shellab 

S16-2), Sheldon Manufacturing, USA; termobox laboratoře BSL3 (Thermo Forma Orbital 

Shaker model 420), Thermo Fisher Scientific Inc., USA;  centrifugační zkumavky (FalconTM 

50 ml), BD Bioscience, USA; centrifuga (BR4i Jouan), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; 

standardní vybavení laboratoře – pipety, ependorfky, vortex, laboratorní sklo 

 

Postup:  

Ze zásobní nádoby s kompletním Chamberlainovým médiem (KCHM), které bylo 

uchováno v ledničce, bylo odpipetováno 80 ml média do 1 litrové Erlenmayerovy baňky. 

Médium se nechalo předehřát v inkubátoru na teplotu 36,8 °C.  Po temperaci média byla 

zaočkována bakterie F. tularensis voleného kmene jedním stěrem z Mc Leod půdy s masivně 

nakultivovanými bakteriemi. Bakteriální suspenze o přibližné optické densitě O.D. (600 nm) 

≈ 0,2 byla kultivována přes noc při teplotě 36,8 °C za mírného třepání (200 rpm) 

v termoboxu.  

Druhý den byla narostlá bakteriální suspenze přepipetována do centrifugačních zkumavek 

o maximálním objemu 50 ml a stočena za podmínek centrifugace 8000 rpm, 24°C, 15 minut. 

Po centrifugaci byla vytvořena zásobní suspenze bakteriálních buněk. Byl odpipetován 

supernatant a bakterie byly resuspendovány v čerstvém předehřátém kompletním (KCHM), či 

nekompletním (NCHM) Chamberlainově médiu. Byla změřena O.D. zásobní bakteriální 

suspenze. Do připravených dvou  1 litrových baněk s předehřátým KCHM, či NCHM  o 
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objemu 150 ml byla pipetována zásobní bakteriální suspenze a takovém množství, aby 

výsledná O.D. činila ≈ 0,1.  

Pro mapování růstu bakterií byly voleny hodinové, či dvou hodinové časové intervaly. 

V každém časovém intervalu se z každé baňky odpipetovalo do O.D. zkumavek po 2,5 ml 

buněčné suspenze. Byla změřena O.D. a odebrané bakteriální suspenze byly ředěny KCHM, 

či NCHM desítkovým ředěním v ependorfkách. Ředěné bakteriální suspenze o objemech 50 

µl a o vhodném ředění (vycházelo se z empirie) byly masivně vysety na čisté Mc Leod 

agarové půdy, a to vždy v duplikátu. Bakteriální suspenze byla rozetřena L-hokejkou po celé 

ploše agarové půdy a kultivována v termostatu při teplotě 36,8 °C po dobu 48 hodin (v 

případě kultivace F. tularensis subsp. holarctica).  Poté byl počítán počet narostlých kolonií 

(počet CFU, colony forming unit) na agarových půdách a počítán průměrný počet 

životaschopných bakterií na 1 ml bakteriální suspenze v daném časovém intervalu. 

V případě mapování růstu bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 (vysoce 

virulentní kmen řazený mezi bioagens „biohazard“ stupně 3) bylo zapotřebí dle platné 

legislativy pracovat na specializovaném pracovišti, které splňovalo všechny bezpečnostní 

podmínky (bakteriální kmeny F. tularensis subsp. holarctica, se kterými bylo manipulováno 

v této práci spadají do „biohazard“ stupně 2). S bakterií F. tularensis kmene SchuS4 bylo 

pracováno na pracovišti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v Brně, pod odborným 

vedením paní MVDr. Markéty Reichelové.  

Přístrojové vybavení se v zásadě lišilo typem bezpečnostních boxů (k práci jsou 

požadovány laminární boxy splňující podmínky pro vyšší ochranný stupeň) a inkubátorem 

(Termobox, Thermo Forma Orbital Shaker model 420). Další odlišnost spočívala ve využití 

tuhé agarové půdy s masivně naočkovanou bakterií F. tularensis. Jednalo se o krevní agar 

s králičí krví obohacený o cystein.  

 

 

2.4. Kultivace bakterií F. tularensis, získávání bakteriálních kultivačních 

filtrát ů 

 

Bakterie byly kultivovány v KCHM (standardní podmínky, podmínky indukující 

bakteriální stres přítomností peroxidu vodíku), či v NCHM (podmínky indukující bakteriální 

stres nepřítomností Fe) do exponenciální (logaritmické), či pozdní exponenciální růstové fáze 
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za účelem získávání bakteriálních filtrátů obohacených o extracelulárně lokalizované 

proteiny.  

Bakterie F. tularensis susbp. holarctica kmene LVS byly kultivovány v kompletním 

Chamberlainově médiu do optické density O.D. ≈ 0,8-0,9 (čas kultivace odpovídá cca 6-7 

kultivační hodina, viz. kapitola č.: 3.1.1). V NCHM probíhala kultivace do O.D. ≈ 0,5 (čas 

kultivace okolo 6 hodiny, viz. kapitola č.: 3.1.1). V případě indukce stresu peroxidem vodíku 

byly bakterie kultivovány do O.D. ≈ 0,6, poté byl přidán peroxid vodíku o cílové koncentraci 

0,01 mM a dále byly tyto bakterie kultivovány do O.D ≈ 0,9.  

Bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene FSC200 byly kultivovány v kompletním 

Chamberlainově médiu do optické density ≈ 0,7 (čas kultivace odpovídá cca 7 kultivační 

hodině, viz. kapitola č.: 3.1.2).  

Bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 byly kultivovány v kompletním 

Chamberlainově médiu do optické density ≈ 1,3 -1,4 (čas kultivace odpovídá cca 10-11 

kultivační hodině, viz. kapitola č.: 3.1.3).  

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: inhibitory proteáz EDTA free (Protease inhibitor cocktail 

tablets - complete EDTA free), Roche, USA; peroxid vodíku (Hydrogen peroxide), Sigma-

Aldrich, USA; kompletní  a nekompletní Chamberlainovo médium (příprava viz. kapitola č.: 

2.1.); tuhé agarové Mc Leod půdy  s masivně naočkovanými „stock“ bakteriemi F. tularensis 

subsp. holarctica kmene LVS, F. tularensis subsp. holarctica kmene 200, F. tularensis subsp. 

tularensis kmene SchuS4; OD plastové zkumavky (Gama group, Česká Republika);  

biohazard box (Biohazard s@feflow 1.2.), Bioair instruments, Itálie; densitometr (WPA CO 

8000 Cell Density Meter), WPA Biowave, Velká Británie; termobox (Shellab S16-2), 

Sheldon Manufacturing, USA; filtry s porozitou 0,2 µm (Nalgene), Nalge Nunc International 

corp. USA; centrifugační zkumavky (FalconTM 50 ml), BD Bioscience, USA; centrifuga 

(BR4i Jouan), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; velkokapacitní centrifuga (Sorvall 

Evolutions RC), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; standardní vybavení laboratoře – pipety, 

vortex, laboratorní sklo 

 

Postup:  

Ze zásobní nádoby s kompletním Chamberlainovým médiem, které bylo uchováno 

v ledničce, bylo odpipetováno 80 ml média do 1 litrové Erlenmayerovy baňky. Odpipetované 

médium se nechalo předehřát v inkubátoru na teplotu 36,8 °C. Po temperaci média byla 
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zaočkována bakterie F. tularensis voleného kmene jedním stěrem z Mc Leod agaru s masivně 

nakultivovanými bakteriemi. Bakteriální suspenze o přibližné optické densitě O.D. (600 nm) 

≈ 0,2 byla kultivována přes noc při teplotě 36,8 °C za mírného třepání (200 rpm) 

v termoboxu.  

Druhý den byla narostlá bakteriální suspenze přepipetována do centrifugačních zkumavek 

o maximálním objemu 50 ml a stočena centrifugací za podmínek centrifugace 8000 rpm, 

24°C, 15 minut. Po centrifugaci byla vytvořena zásobní suspenze bakteriálních buněk. Byl 

odpipetován supernatant a bakterie byly resuspendovány v čerstvém předehřátém 

kompletním, či nekompletním Chamberlainově médiu. Byla změřena O.D. zásobní bakteriální 

suspenze. Do připravených dvou 5 litrových baněk s předehřátým KCHM, či NCHM  o 

objemu 750 ml na jednu baňku byla pipetována zásobní bakteriální suspenze a takovém 

množství, aby výsledná O.D. činila ≈ 0,1.  

Bakterie F. tularensis byly dále kultivovány do výše uvedené doby (dle bakteriálního 

kmene, podmínek kultivace) při teplotě 36,8 °C, za stálého třepání v termoboxu o intenzitě 

200 rpm. Poté byla bakteriální suspenze stočena centrufugací za podmínek 8000 rpm, 4°C, 15 

minut v centrifugačních plastových tubusech o maximálním objemu 250 ml na velkokapacitní 

cetrifuze. Supernatant byl šetrně slit do sterilního skleněného válce tak, aby se neutrhla 

bakteriální peleta. Supernatant o známém objemu byl fitrován přes filtr s porozitou 0,22 µm 

do sterilních nádob. K filtrátu byly přidány inhibitory proteáz o objemu odpovídajícímu 1 µl 

inhibitoru proteáz na 100 ml filtrátu.   

 

 

2.5. Koncentrace proteinů kultiva čního filtrátu, koncentrace a odsolení 

proteinových vzorků 

 

Pro zakoncentrování proteinových vzorků lze využít vícero způsobů. Jedním z nich 

spočívá v precipitaci proteinů pomocí trichloroctové kyseliny, metanolu nebo síranu 

amonného.  

Jiný způsob spočívá ve využití centrifugační síly a komerčně dostupných nástrojů, které 

obsahují membrány různých porozit a chemického složení (volba vhodné membrány dle 

chemické kompatibility se vzorkem). Volba velkosti pórů membrány (MWCO, molecular 

weight cut off) ovlivňuje velikost molekul, o které je koncentrovaný vzorek obohacen.  
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V našem případě k zakoncentrování proteinových vzorků byly voleny především 

produkty firmy Millipore, a to: Centricon Plus-20, Amicon Ultra-15 a koncentrační cela 

„Stirred cell“, model 8200.  

Pro zakoncentrování vzorků o malých objemech bylo využito koncentrátoru, který 

využívá centrifugační síly a olejové vývěvy k odpaření rozpouštědla ze vzorků (koncentrátor 

Speed Vac – Jouan RC 1009 - Thermo Fisher Scientific Inc., USA).  

 

 

2.5.1. Koncentrace a odsolení vzorků pomocí centrifugačních tub Centricon Plus-20 

 

Obecně lze toto komerčně dostupné zařízení využívat nejen k zakoncentrování vzorků, 

ale i k odsolení vzorků a výměně pufrů/roztoků, ve kterých je proteinový vzorek. Průtok přes 

membránu je ovlivněn více parametry jako je MWCO, rozpustnost a koncentrace vzorku, 

viskozita vzorku a teplota, při které centrifugace probíhá (průtok při teplotě okolo 4°C je 1,5 

krát pomalejší nežli při teplotě 25°C).  

Membrána, která je součástí centrifugačních tub musí být promyta sterilní vodou z 

důvodu odstranění konzervancia, glycerolu. Membrána poté nesmí nikdy vyschnout!  

V případě volby výkyvného rotoru dovoluje zařízení koncentrovat až 19 ml vzorku na 

jeden koncentrační cyklus v jedné tubě. V případě pevného rotoru jde o maximální objem 15 

ml. Vzorek lze koncetrovat na minimální objem 150 µl. Maximální centrifugační síla pro 

pevný rotor pro zakoncentrování činí 4000×g. Při tzv. invertním spinu je maximální 

centrifugační síla 1000×g. V našem případě byla volena membrána Biomax (tvořená 

polyethersulfonem) s MWCO 5kDa. 

Odsolení vzorků spočívá v opakované centrifugaci téhož vzorku 

v dialyzačním/odsolovacím pufru, tj. pufru, do kterého chceme analyt převést. V našem 

případě byly proteiny převáděny nejčastěji do 20mM Tris HCl pufr, pH 7,34. Pro zdárné 

odsolení se doporučuje opakovat krok resuspendace vzorku ve vhodném pufru nejméně 

dvakrát. 

 

Pomůcky a materiál: koncentrační tuby (Centricon Plus-20), Millipore corporation, USA; 

centrifuga (BR4i Jouan), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; standardní vybavení laboratoře 

– pipety, ependorfky 

 



 

81 
 

Postup:  

Vzorek byl pipetován do membránové jednotky pro vzorek (viz. Obrázek č.: 16) a 

jednotka je poté opatřena víčkem. Na membránovou jednotku se vzorkem byl nasazen sběrač 

filtrátu. Po centrifugaci za vhodných podmínek (v našem případě, byla volena práce s pevným 

rotorem, centrifugační síla činila 6500 rpm, 12 minut, 24°C) byl odejmut sběrač filtrátu a 

obsah byl vylit do odpadní nádoby. Na membránovou jednotku byl nasazen sběrač retentátu a 

takto spojené části byly vloženy do rotoru centrifugy tak, aby membrána byla směrem nahoru. 

Volené podmínky pro centrifugaci byly: 1200 rpm, 1 minuta, při teplotě 24°C. Po centrifugaci 

byl ze sběrače retentátu odpipetován zakoncentrovaný vzorek do připravených a označených 

ependorfek. 

 

Obrázek č.: 16 Součásti centrifugační tuby Centricon Plus-20, převzato z: 

http://www.millipore.com/userguides.nsf/dda0cb48c91c0fb6852567430063b5d6/6af1562ba3

8e63d385256c6b0055477f/$FILE/P31925.pdf [236] 

 

 

 

2.5.2. Koncentrace a odsolení vzorků pomocí koncentračních tub Amicon Ultra-15 

 

Centrifugační tuby Amicon Amicon Ultra-15 jsou obdobou předchozího produktu. 

Mohou být stejně tak využívány k zakoncentrování vzorků, jako k odsolování vzorků. Při 

jejich využití platí v podstatě ty samé obecné zásady, jako tomu bylo u centrifugačních tub 

Centricon Plus-20. 

Víčko 

Víčko 
Víčko 

Sběrač 
retentátu Membránová 

jednotka 
Sběrač 
filtrátu 
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Pro naše účely byly zakoupeny tuby s MWCO membrány 5 kDa. Membrána byla 

tvořena z regenerované celulózy. Každá tuba byla plněna vzorkem o maximálním objemu 14 

ml v případě využití výkyvného rotoru a 12 ml v případě pevného rotoru. Maximální 

centrifugační síla, kterou lze využít pro pro výkyvný rotor činí 4000×g a pro pevný rotor činí 

5000×g. Minimální retenční objem činí 200 µl. 

 

Pomůcky a materiál: koncentrační tuby (Amicon Ultra-15), Millipore corporation, USA; 

centrifuga (BR4i Jouan), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; standardní vybavení laboratoře 

– pipety, ependorfky 

 

Postup: 

Vzorek o adekvátním objemu (odpovídající typu užitého rotoru) byl pipetován do filtrační 

jednotky (viz. Obrázek č.: 17). V našem případě byl volen častěji pevný rotor a centrifugace 

probíhala za podmínek 6000 rpm, 20-25 minut, při 24 °C. Po proběhlé centrifugaci se 

doporučuje zakoncentrovaný vzorek ihned odpipetovat z filtrační jednotky, aby bylo 

zabráněno sorbci proteinů na membránu. 

 

Obrázek č.: 17 Součásti centrifugační tuby Amicon Ultra-15, převzato z: 

http://www.millipore.com/userguides.nsf/a73664f9f981af8c852569b9005b4eee/9d8f412cd9c

7838385257646005babdb/$FILE/PR02842.pdf [237] 

 

 

 

Víčko 

Filtrační jednotka 

Sběrník filtrátu 
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2.5.3. Koncentrace proteinových vzorků za pomoci koncentrační cely  

 

K zakoncentrování vzorků jsme využívali koncentrační celu firmy Millipore, „Stirred 

cell“, model 8200. Tuto celu lze využít stejně tak i k odsolení vzorků. U tohoto typu 

koncentračního zařízení není hybnou silou, která tlačí vzorek přes membránu síla 

centrifugační, nýbrž tlak plynu.  

Opět, i v tomto případě je zapotřebí volit vhodný typ membrány (chemická kompatibilita) 

a vhodné MWCO membrány. Volený plyn musí být chemicky inertní, běžně se používá 

dusík. Maximální operační tlak, kterému cela odolá, je 75 psi (530 kPa). Doporučený operační 

tlak by však měl být méně než 55 psi (380 kPa).  

Pro zakoncentrování proteinových vzorků byly zakoupeny membrány Ultracel (z 

regenerované celulózy) s MWCO 5 kDa. Schéma součástí cely je znázorněno na obrázku č.: 

17. 

 

Obrázek č.:  17 Schéma součástí cely Stirred cell Model 8200, převzato z: 

www.blossombio.com.tw/PDF/Products/Stirred%20cell.pdf [238] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  A – víčko, B – tlakový ventil, C – gumový kroužek, D – míchadlo opatřené 

magnetem, E – tělo, F – gumový kroužek, G – membrána, H – držák membrány, I – 

elastometrická hadička, J – dno, K – příslušenství k připojení na bombu, L – plastová trubice, 

M – stojan 

 

Pomůcky a materiál: koncentrační cela (Stirred cell 8200), Millipore corporation, USA; 

magnetická míchačka (Jenway 1000), JENWAY, USA; membrána (Ultracel PL, 5 kDa), 
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Millipore corporation, USA; bomba s dusíkem, Siad, Česká republika; standardní vybavení 

laboratoře – pipety 

 

Postup:  

První krok spočíval v přípravě membrány pro použití. Membrána byla namočena 

v deionizované vodě (lesklou plochou dolů). Každých 20 minut, po dobu jedné hodiny byla 

voda měněna. Po sestrojení cely dle schématu na obrázku č.: 17 bylo odlito do cely po 180 ml 

vzorku. Do cely byl vpuštěn plyn o tlaku 380 kPa. Koncentrace vzorku byla prováděna za 

stálého míchání na magnetické míchačce.  

 

 

2.5.4. Dialýza proteinových vzorků v dialyzačním střívku 

 

Další přístup vedoucí k odsolení proteinových vzorků a odstranění chemických 

nízkomolekulárních komponent, které mohou interferovat při stanovení koncentrace bílkovin, 

separačních krocích nebo analýze, spočívá ve využití komerčně dostupných polopropustných, 

porózních membrán/tub (dostupné jsou membrány různých chemických podstat s různou 

MWCO) a dialyzačních lázní. Dialýza spočívá v difúzi komponent přes membránu tak, že 

dochází k vyrovnávání koncentrací těchto složek v prostoru před a za membránou (v našem 

případě složek uzavřených uvnitř membránového tubusu a dialyzačním pufrem). Difúze je 

limitována velikostí pórů ve volené membráně. Molekuly větších molekulových hmotností, 

než je udávaná hodnota MWCO membrány, nejsou schopny přes tuto membránu projít. 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: Tris base (Tris(hydroxymethyl)aminomethane), Sigma-

Aldrich, USA; kyselina chlorovodíková, p.a., Kulich, Česká republika; dialyzační střívko 

(SnakeSkin Dialysis Tubing, 3.5K MWCO), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; plastové 

svorky (SnakeSkin Dialysis Clips), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; magnetická míchačka 

(Jenway 1000), JENWAY, USA; standardní vybavení laboratoře – pipety, lednička, kádinky  

 

Pufry:  

20 mM Tris-HCl pufr, pH 7,34 

Postup:  

Střívko (membránový tubus)  o dostatečné délce bylo namočeno přes noc v kádince se 

destilovanou vodou a uchováno v ledničce při teplotě 4°C.  
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Poté bylo střívko vyjmuto z vody a opatřeno z jedné strany plastovou svorkou, která 

tento membránový tubus uzavřela z jedné strany. Vzorek byl napipetován do tubusu a tubus 

byl i z druhé strany uzavřen plastovou svorkou. Takto vzorek naplněný membránový tubus 

byl vložen do kádinky s dialyzačním pufrem. Vzorky, u kterých měla být následně stanovena 

koncentrace proteinů a měly být určeny pro následující separační kroky, byly dialyzovány 

proti  20 mM Tris-HCl pufru, pH 7,34. Objem dialyzační lázně by měl být vždy minimálně 

200× vyšší, než je objem dialyzovaného vzorku. Dialyzační lázně byly měněny následujícím 

způsobem: po jedné hodině, 2× po dvou hodinách (dialýza probíhala při laboratorní teplotě) 

a poslední krok dialýzy probíhal v chladné místnosti (při cca 5°C) přes noc. Neustále, po dobu 

procesu dialýzy, byla dialyzační lázeň míchána na magnetické míchačce. 

 

 

2.6. Stanovení bílkoviny ve vzorcích pomocí BCA kitu 

 

BCATM protein Assay Kit je komerčně dostupným kitem určeným pro stanovení 

koncentrace proteinů ve vzorcích. Princip funkčnosti tohoto kitu spočívá ve vytvoření 

komplexu měďnatých iontů s proteiny v alkalickém prostředí, s následnou redukcí 

z měďnatého iontu a na iont měďný. Množství redukce je proporcionální ke koncentraci 

proteinu ve vzorku. Bicinchoninová kyselina tvoří s měďnatými ionty modrofialový komplex. 

Barevná změna je pak detekována spektrofotometricky při vlnové délce 562 nm.  

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: BCATM protein Assay Kit, Sigma-Aldrich, USA; 

spektrofotometr (Hélios UV-VIS), Thermo spectronic, USA; CO2 inkubátor (2406 ShelLAB), 

Sheldon Manufacturing, USA; standardní vybavení laboratoře – pipety, kádinky, vortex 

 

Postup:  

Postupovalo se dle instrukcí výrobce. Součástí kitu bylo jednak činidlo A (roztok 

kyseliny bicichoninové), činidlo B (roztok měďnatých iontů) a také standardní roztok 

bovinního sérového albuminu.  

Členové kalibrační řady byly připraveny dle tabulky č.: 8. Jak členové kalibrační řady, 

tak vzorky byly vždy pipetovány v duplikátech. Pracovní roztok byl připraven v poměru 50 

dílů činidla A + 1 díl činidla B (spotřeba pracovního roztoku na jeden vzorek/jeden standard 

činila 1 ml, dle toho se připravilo adekvátní množství tohoto roztoku). 
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Vzorky byly napipetovány v ependorfkách po 5 µl v duplikátech. Ke každému vzorku 

bylo napipetováno 45 µl deionizované vody a 1 ml pracovního roztoku. Po napipetování 

všech výše uvedených složek probíhala inkubace v  CO2  inkubátoru při 37° po dobu 30 

minut. Po inkubaci byly vzorky i standardy ochlazeny studenou vodou a následně byla 

proměřena absorbance při vlnové délce 562 nm (nejprve u členů kalibrační řady a poté u 

jednotlivých vzorků). 

 

Tabulka č.: 8 Příprava členů kalibrační řady  

Člen 

kalibra ční 

řady č.: 

Deionizovaná H20 

(µl) 

Zásobní 

roztok 

BSA (µl) 

Pracovní 

roztok (ml) 

Cílová 

koncentrace 

kalibra čního 

roztoku 

(mg/ml) 

1 50 0 1 0 

2 40 10 1 2 

3 30 20 1 4 

4 20 30 1 6 

5 10 40 1 8 

6 0 50 1 10 

Legenda: BSA (bovine serum albumin), bovinní sérový albumin; pracovní roztok, připraven 

v poměru 50 dílů činidla A + 1 díl činidla B z BCATM protein Assay Kitu  

 

 

2.7. 1 D SDS-PAGE mini elektroforéza 

 
Pro hrubé mapování proteinů filtrátu, pro vyhledávání rozdílů v proteinových 

profilech bakteriálních filtrátů byla volena metoda jednodimenzionální elektroforézy 

s využitím dodecylsíranu sodného (SDS) na nosiči v podobě polyakrylamidového gelu 

(PAGE), tedy 1 D SDS-PAGE elektroforéza. 

Jedná se o typ vertikální zónové elektroforézy na polyakrylamidovém nosiči. 

Polyakrylamid je tvořen monomery akrylamidu, které jsou spojeny kovalentními vazbami 

pomocí N, N´- metylen bisakrylamidu. Jejich spojování je zprostředkováno působením 
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volných radikálů pocházejících z persíranu amonného. Pro stabilizaci těchto polymerních 

vazeb je využit N, N, N´, N´ - tetrametyletylendiamin (TEMED).  

Při elektroforetické separaci s využitím SDS dochází primárně k dělení proteinů dle 

jejich molekulové hmotnosti. SDS je anionickým detergentem (napomáhá solubilizaci a 

denaturaci proteinů), který narušuje sekundární i terciální strukturu proteinů a uděluje 

molekulám jednotný, záporný náboj.  

Proteinové vzorky byly elektroforeticky separovány paní Bc. Jitkou Žákovou, která je 

odborným pracovníkem a technickým asistentem Ústavu molekulární patologie, Fakulty 

vojenského zdravotnictví, Hradec Králové. 

 

2.7.1. Příprava vzorků pro 1 D SDS-PAGE mini elektroforézu 

Chemikálie, pomůcky, materiál:  

β-merkaptoethanol (β-ME, 2-mercaptoethanol), Serva, Germany; dodecylsíran sodný (SDS, 

Sodium dodecyl sulfate for electrophoresis), Sigma-Aldrich, USA; Tris base 

(Tris(hydroxymethyl)aminomethane), Sigma-Aldrich, USA; kyselina chlorovodíková p.a., 

Kulich, Česká republika; glycerol, USB, USA; bromfenolová modř, Lachema, Česká 

republika; standardní vybavení laboratoře-pipety, kádinky, kahan 

Pufry: 

3x koncentrovaný vzorkový pufr SDS s β-ME - 3,75 ml 0,5 M TRIS-HCl pH 6,8; 3 ml 

glycerolu; 0,69 g SDS; 0,06 ml 0,5 % bromfenolové modře (vodný roztok) – vše doplněno do 

objemu 8,5 ml deionizovanou vodou; před použitím je přidán β-ME v poměru 5,67 :1 (3x 

koncentrovaný vzorkový pufr SDS : β-ME) 

 

0,5 M TRIS-HCl pH 6,8   

Postup:  

K proteinovému vzorku o známé koncentraci (většinou byla volena koncentrace 

proteinů filtrátu v koncentračním rozhraní 20-40 µg pro detekci proteinů stříbřením, 

koncentrace v rozhraní 80-100 µg proteinů filtrátu pro detekci proteinů modřením, objem 

vzorků činil 10-20 µl) byl přidán 3 x koncentrovaným vzorkový pufr s SDS a β-

merkaptoethanolem (β-ME), v poměru 2:1.  Vzorky se nechaly povařit ve vodní lázni po dobu 

2 minut.  
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2.7.2. Příprava gelů pro 1 D SDS-PAGE mini elektroforézu 

Pro elektroforetickou separaci byla využita aparatura Mini-PROTEAN® Tetra Cell, od 

firmy Bio-Rad. Aparatura byla složena dle instrukcí výrobce. Skla před zasazením do nosníku 

byla řádně zbavena nečistot a odmaštěna 96% etanolem.  

Nejdříve byly mezi dvě skla nalévány tzv. separační gely. Na základě empirie byly pro 

naše proteinové vzorky voleny 10% a 12% separační gely. Posléze byly na gely separační 

nality 4% zaostřovací gely. 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: 1,5 M TRIS-HCl pH 8,8 (Tris-HCl 1,5 M Buffer pH 8,8), 

BioRad, USA; akrylamid (AA, Acrylamide), Bio-Rad, Hercules, USA; 1, 4 - 

bis(acryloyl)piperazin (PDA), Sigma-Aldrich, USA; dodecylsíran sodný (SDS, Sodium 

dodecyl sulfate for electrophoresis), Sigma-Aldrich, USA; persíran amonný (APS, 

Ammonium Persulfate), Bio-Rad, USA; N, N, N´, N´ -tetrametyletylendiamin (TEMED), 

Bio-Rad, USA; sekundární butanol (Butan-2-ol), Sigma-Aldrich, USA; Tris base 

(Tris(hydroxymethyl)aminomethane), Sigma-Aldrich, USA; kyselina chlorovodíková p.a., 

Kulich, Česká republika; aparatura pro 1 D mini elektroforézu (Mini-PROTEAN® Tetra 

Cell), Bio-Rad, USA;  standardní laboratorní vybavení – baňka s olivkou, filtrační papír, 

pipety 

 

Pufry: 

Roztok akrylamidu (AA) a 1, 4 - bis(acryloyl)piperazinu (PDA) - 4,5 g AA; 0,12 g PDA  - 

doplnit do objemu 15 ml deionizovanou vodou; roztok připravovat vždy čerstvý 

 

0,5M TRIS-HCl pH 6,8  

 

 

Postup:  

Separační a zaostřovací gely byly připraveny z množství chemikálií a roztoků 

uvedených v tabulce č.: 9 

Směs pro separační gel tvořený deionizovanou vodou, pufrem 1,5 M TRIS-HCl, pH 

8,8 a roztokem tvořeným akrylamidem (AA) a 1, 4 - bis(acryloyl)piperazinem (PDA) byla 

připravena v odsávací baňce s olivkou a následně odvzdušněna pomocí olejové vývěvy. Poté 
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byly přidány roztoky 10 % SDS (vodný roztok), 10 % persíran amonný (vodný roztok) a N, 

N, N´, N´ -tetrametyletylendiamin (TEMED). Po přidání TEMEDu dochází k polymeraci 

gelu, proto je zapotřebí pracovat bez časových prodlev. Separační gel byl převrstven 0,7 ml 

sekundárního butanolu saturovaného deionizovanou vodou, z důvodu zamezení přístupu 

vzduchu ke gelu při jeho polymeraci a k vyrovnání hladiny po celé délce gelu. Pro polymeraci 

10% gelu je zapotřebí okolo 70 minut, v případě 12% gelu jde o 60 minut. 

Po polymeraci byl slit sekundární butanol saturovaný deionizovanou vodou a gel byl z 

vrchu propláchnut opakovaně deionizovanou vodou a vysušen filtračním papírem. Poté byl 

převrstven zaostřovacím gelem (příprava viz. Tabulka č.: 9). Po nalití zaostřovacího gelu byly 

zasunuty do gelu hřebínky, které vymezují prostor určený pro pipetování vzorků. Typ 

hřebínku vymezující velikost a počet jamek byl volen dle množství nanášených vzorků. Pro 

polymeraci zaostřovacího gelu je zapotřebí okolo 45 minut. Po zpolymerování gelu byl 

opatrně vyjmut hřebínek, jamky byly opláchnuty deionizovanou vodou a vysušeny filtračním 

papírem. 

 

Tabulka č.: 9 Příprava separačního a zaostřovacího gelu pro 1 D SDS-PAGE mini 

elektroforézu 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda k tabulce č.: 9: AA + PDA – roztok akrylamidu a 1, 4 - bis(acryloyl)piperazinu; SDS 

(Sodium dodecyl sulfate),  dodecylsíran sodný;  APS (Ammonium Persulfate), persíran 

amonný;  TEMED, N, N, N´, N´ -tetrametyletylendiamin; složení roztoků, pufrů je uvedeno 

výše v textu 

 

 

 Roztoky, pufry 10% gel 12% gel 4% gel 

AA + PDA 5,01 ml 6,0 ml 1,3 ml 

1,5M TRIS-HCl pH 8,8 3,75 ml 3,8 ml _ 

0,5M TRIS-HCl pH 6,8 _   _ 2,5 ml 

Deionizovaná voda 6,0 ml 5,0 ml 6,1 ml 

  odvzdušnit odvzdušnit odvzdušnit 

10% SDS 150 µl 150 µl 100  µl 

10% APS 37,5 µl l 50 µl 50  µl 

TEMED 3,75 µl l 6 µl 10  µl 
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2.7.3. Elektroforetická separace proteinů v gelu 

Aparatura pro elektroforetickou separaci je sestrojena dle instrukcí výrobce. Po 

vložení skel mezi kterými jsou gely byl nalit horní (nebo taky tzv. katodový) pufr do vnitřního 

prostoru vymezeného skly s gely. Horní pufr byl nalit do výše cca 0,5 cm pod horní okraj 

vnitřního skla tak, aby jamky pro vzorky byly ponořeny. Dolní (anodový) pufr byl nalit do do 

okolního prostoru vně skel s gely asi do 1/3 výšky skel.   

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: Tris base (Tris(hydroxymethyl)aminomethane), Sigma-

Aldrich, USA; glycin (Glycine for electrophoresis), Sigma-Aldrich, USA; dodecylsíran sodný 

(SDS, Sodium dodecyl sulfate for electrophoresis), Sigma-Aldrich, USA; azid sodný (Azydek 

sodovy), Trucizna, Poland; aparatura pro 1 D mini elektroforézu (Mini-PROTEAN® Tetra 

Cell), Bio-Rad, USA; zdroj (POWER PAC 300), Bio-Rad, USA; molekulový standard pro 

stříbření (Standards – SDS-PAGE Molecular Weight, Low Range), Bio-Rad, USA, 

molekulový standard pro modření (Standards – Precision Plus ProteinTM Kaleidoscope, Bio-

Rad, USA; standardní laboratorní vybavení – pipety 

Pufry:  

Horní elektroforetický pufr pro 1 D SDS-PAGE mini elektroforézu - 15 g TRIS base; 72 g 

glycin; 2,5 g SDS – doplnit do objemu 2,5 litru deionizovanou vodou, pH by mělo činit 8,5 

 

Dolní elektroforetický pufr pro 1 D SDS-PAGE mini elektroforézu - 15 g TRIS base; 72 g 

glycinu; 2,5 g SDS;  0,5 g azidu sodného- doplnit do objemu 2,5 litru deionizovanou vodou; 

pH by mělo být cca 8,5  

 

Postup:  

Do jamek byly napipetovány vzorky a molekulový standard, který dovoluje přiřadit a 

přibližně určit molekulové hmotnosti separovaným vzorkovým proteinům. Po napipetování 

vzorků byl dolit dolní elektroforetický pufr do stejné výše v jaké byl horní elektroforetický 

pufr. Po uzavření elektroforetické vany víkem s elektrodami byly na zdroji nastaveny 

následující podmínky: konstantní napětí 200 V,  maximální proud na 60 mA na gel. 

Bromfenolová modř ve vzorcích plní funkci jakéhosi indikátoru mobility složek 

v elektrickém poli. Jakmile bylo patrné, že bromfenolová modř se dostává k spodní hraně 
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skel, byl zdroj vypnut a oba pufry byly slity. Šetrným způsobem byly vyjmuty gely se 

separovanými proteiny a vloženy do misek pro následnou detekci proteinových zón barvením. 

 

 

2.7.4. Detekce separovaných proteinů v gelu barvením 

Pro detekci proteinů separovaných v gelu byly voleny dvě barvící techniky, a to 

barvení stříbrem a barvení koloidní Coomassie Brilliant Blue G – 250, neboli modření. 

V případě detekce stříbřením jde o velmi citlivou metodu, která ve srovnání s detekcí 

modřením, je až 100×citlivější. Nevýhodou tohoto způsobu detekce proteinů v gelu je 

nekompatibilita s následnou analýzou hmotnostní spektrometrií (MS, mass spectrometry). 

Stříbřené gely se separovanými proteiny, neboli stříbřené proteinové mapy se především 

připravují za účelem porovnávání proteinových profilů (komparativních proteinových analýz) 

různých bakteriálních kmenů, nebo proteinových profilů získaných vlivem různých 

stresových induktorů. 

V případě koloidního modření jde o metodu méně citlivější, ale kompatibilní s MS. 

Proteinové zóny s obarvenými separovanými proteiny (v případě 1 D elektroforézy, v případě 

2 D elektroforézy jde o proteinové spoty) jsou vyříznuty a procedurou štěpení trypsinem 

v gelu (in gel digest) jsou připravovány vzorky pro MS analýzu a identifikaci proteinů (viz. 

kapitola č.: 2.11.). 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: metanol (Methanol), Sigma-Aldrich, USA; kyselina octová 

(Acetic acid), Sigma-Aldrich, USA; glutaraldehyd (Glutaraldehyde solution, 25wt.% in H2O), 

Sigma-Aldrich, USA; octan sodný (Natriumacetat wasserfrei), MERCK, Germany; sodná sůl 

kyseliny naftalendisulfonové (NDS, 2, 7 – naphthalenedisulfonic acid disodium salt), Acros 

organics, USA; hydroxid sodný (NaOH, Sodium hydroxide), Sigma-Aldrich, USA; hydroxid 

amonný (NH4OH, Amonium Hydroxide), Sigma-Aldrich, USA; dusičnan stříbrný (AgNO3, 

Silver nitrate), Sigma-Aldrich, USA; kyselina citronová (Citric acid, ACS reagent), Sigma-

Aldrich, USA; formaldehyd (Formaldehyde Solution 36,5 %), Fluka, Switzerland; síran 

amonný (Ammonium sulphate), Sigma-Aldrich, USA; třepačka (Minishaker MS 1), IKA, 

USA; kit pro koloidní modření (Colloidal Blue Staining Kit), Invitrogen Corporation, USA; 
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třepačka (HS 260 basic), IKA, Německo;  standardní laboratorní vybavení – skleněné misky, 

vodní vývěva 

Pufry, roztoky: 

Roztok amoniakálního stříbra - 21,3 ml vychlazené deionizované vody; 0,2 ml 10 M NaOH; 

1,33 ml NH4OH – titrace do vyčeření roztokem AgNO3 (0,8 g AgNO3 + 4 ml deionizované 

vody) - přidání 73,13 ml vychlazené deionizované vody 

 

Stříbrná vývojka - 50 mg kyseliny citronové; 0,1 ml formaldehydu; 100 ml převařené 

vychlazené deionizované vody 

Postup: 

Barvení proteinů stříbřením 

Detekce proteinů v gelu stříbřením se provádí ihned po elektroforetické separaci, po 

dobu dvou dnů. Po elektroforetické separaci je gel se separovanými proteiny byl umístěn do 

misky s deionizovanou vodou a pomocí třepání na třepačce byl promýván po dobu 5 minut při 

laboratorní teplotě. Voda byla poté odsáta pomocí vodní vývěvy a byla provedena fixace 

proteinů v roztoku 40% metanolu (vodný roztok) s 10% kyselinou octovou (vodný roztok) po 

dobu jedné hodiny. Po hodinové inkubaci byl gel třepán přes noc v roztoku 5% metanolu 

(vodný roztok) s 5% kyselinou octovou (vodný roztok). Druhý den byl gel třepáním 

opláchován deionizovanou vodou vychlazenou na teplotu 4°C po dobu pěti minut. Dále byl 

připraven čerstvý roztok 2 % glutaraldehydu s 0,5 M octanem sodným (vodný roztok) a gel se 

v něm nechal třepat po dobu 30 minut. Následovaly kroky promývací (promývání ve 

vychlazené deionizované vodě), a to 3× po 10 minutových intervalech. Opět byl připraven 

zcela čerstvý 0,05% roztok sodné soli kyseliny naftalendisulfonové (NDS, 2, 7 – 

naphthalenedisulfonic acid disodium salt) v chlazené deionizované vodě, ve kterém byl gel 

třepán v 2×30 minutových intervalech. Opět následovalo promývání ve vychlazené 

deionizované vodě a to v 4×15 minutových cyklech.  

Byl připraven čerstvý roztok amoniakálního stříbra, ve kterém byl gel inkubován po 

dobu 30 minut. Následovalo opláchnutí gelu 4 x po 5 minutách ve vychlazené deionizované 

vodě. Gel byl ponořen do stříbrné vývojky a ponechán po krátký čas, do té doby, než se 

objevily stříbrné (do hněda zabarvené) proteinové zóny na gelu. Pro zastavení reakce vývojky 

byl využit vodný roztok 5% kyseliny octové po dobu 15 minut.   
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Gely byly před snímáním obrazu do elektronické podoby, který byl následně 

hodnocen softwarem (viz. kapitola č.: 2.10.), uchovávány  v lednici.  

 

 

Barvení proteinů koloidním modřením 

Pro detekci separovaných proteinů technikou koloidního modření byl využit kit 

„Colloidal Blue Staining Kit“, firmy Invitrogen. Součástí kitu je modřidlo Coomassie 

Brilliant Blue G – 250, které se na proteiny navazuje v kyselém prostředí.  

Gel se separovanými proteiny byl vložen na 5 minut do misky s deionizovanou vodou. 

Poté byl připraven čerstvý roztok dle instrukcí kitu z 20 ml roztoku A, 5 ml roztoku B, 20 ml 

metanolu a 55 ml deionizované vody. Tento roztok byl přidán k samotnému gelu, kde byl 

ponechán přes noc za stálého míchání na třepačce při laboratorní teplotě. Druhý den 

následovalo odbarvování gelu deionizovanou vodou. Vodní lázeň byla opakovaně měněna 

(dle intenzity zabarvení deionizované vody vyplavenou barvou). Gely, respektive separované 

proteiny v gelu, byly před vlastním zpracováním pro MS analýzu uchovávány ve 

vodném roztoku  20 % síranu amonného.  

 

 

2.8. Purifikace proteinových vzorků za využití ReadyPrepTM  2-D Clean Up kitu 

 

Tohoto kitu se využívá k purifikaci proteinových vzorků (odstranění iontových 

detergentů, solí, nukleových kyselin, lipidů, tj. složek interferujících s isoelektrickou 

fokusací), pro zakoncentrování proteinových vzorků a v neposlední řadě pro vylepšení 

rozlišitelnosti proteinových spot na 2D elektroforetických mapách. 

Objem purifikovaného vzorku by měl činit 100 µl, rozhraní koncentrace proteinů ve 

vzorku by měla být 1-500 µg. Výrobce pro práci doporučuje využít pouze polypropylenové, 

polyallomerové, nebo skleněné zkumavky/ependorfky. Pomůcky z jiného materiálu by mohly 

být poškozeny promývacím činidlem č.: 2 (precipitating agent 2).  

 

Pomůcky, materiál: Ready PrepTM  2-D Clean Up kit (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA); 

stolní minicentrifuga (Mini Spin Eppendorf), Eppendorf, Německo; standardní vybavení 

laboratoře – pipety, ependorfky, vortex 

 



 

94 
 

Postup:  

Minimálně hodinu před vlastní prací bylo zapotřebí nechat vymrazit promývací roztok 

č.: 2 (wash reagent 2). 

Ke vzorku bylo přidáno 300 µl precipitačního činidla č.: 1 (precipitating agent 1), bylo 

provedeno řádné promíchání na vortexu a vzorek byl inkubován 15 minut na ledu. Poté bylo 

přidáno 300 µl precipitačního činidla č.: 2 (precipitating agent 2). Opět následoval krok 

řádného promíchání. Byla provedena centrifugace na stolní minicentrifuze při maximální 

rychlosti 12 000×g (13 000 rpm) po dobu 5 minut. Po tomto kroku se měla vytvořit peleta na 

stěně. Ihned bez porušení pelety byl odstraněn supernatant. Opět byla provedena centrifugace 

při krátkém časovém intervalu 15-30 sekund. Pipetou byl velmi šetrně, aniž by došlo ke 

kontaktu hrotu špičky pipety s peletou, odstraněn supernatant. Poté bylo přidáno 40 µl 

promývacího roztoku č.: 1 (wash reagent 1), opět následovalo mírné promíchání na vortexu a 

centrifugace při maximální rychlosti 12 000×g po dobu 5 minut.  

Bez porušení pelety na stěně byl odstraněn supernatant. Ke vzorku bylo přidáno 25 µl 

deonizované vody a peleta byla rozptýlena mírným promícháním na vortexu. Následující krok 

spočíval v přidání promývacího roztoku č.: 2 (wash reagent 2), řádně vymraženého na -20°C a 

5 µl přídavného promývacího roztoku č.: 2 (wash additive 2). Vzorek byl míchán  po dobu 

jedné minuty. Posléze byl vzorek inkubován po dobu 30 minut při -20°C a každých 10 minut 

byl promícháván na vortexu. Po inkubaci byly vzorky centrifugovány při maximální rychlosti 

po dobu 5 minut. Od vytvořené pelety se šetrně odstranil supernatant. Pro odstranění zbytku 

supernantu se provedla krátká centrifugace po dobu 15-30 sekund a poté se odstranil zbylý 

supernatant od pelety vytvořené na stěně ependorfky. Peleta byla vysušena při laboratorní 

teplotě, sušení však nesmělo přesáhnout dobu delší jak 5 minut.  

 

 

 

 

2.9. 2 D SDS-PAGE elektroforéza 

 

Při této technice se využívá dvou separačních kroků, které na sebe plynule navazují. 

První krok, neboli dělení v první dimenzi, spočívá v rozdělení proteinů dle jejich 

isoelektrického bodu (pI) isoelektrickou fokusaci na IPG (immobilized  pH gradient) 
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proužcích.  V druhém kroku, tj. v druhé dimenzi, jsou proteiny separovány v gelu dle jejich 

molekulové hmotnosti (MW, molecular weight). 

Separace proteinů prostřednictvím 2 D elektroforézy byla prováděna odborným 

laboratorním personálem Ústavu molekulární patologie, Fakulty vojenského zdravotnictví, 

Hradec Králové, jmenovitě paní Janou Michaličkovou a Alenou Firychovou.   

 

 

2.9.1. Příprava vzorků pro 2 D elektroforézu 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: močovina (Urea), Sigma-Aldrich, USA; thiomočovina 

(Thiourea, ACS Reagent), Sigma-Aldrich, USA; ASB – 14 (tetradecanoylamidopropyl-

dimethylammonio-butanesulfonate), Merck, Germany; Triton X-100 (iso-

octylphenoxypolyethoxyethanol), Sigma-Aldrich, USA; Tris-base 

(Tris(hydroxymethyl)aminomethane), Sigma-Aldrich, USA; DeStreak (DeStreakTM 

Reagent), GE Healthcare, Sweden; bromfenolová modř, Lachema, Česká republika; 

Ampholyte pH 3-10, Sigma-Aldrich, USA; Pharmalyte pH 8-10,5, Sigma-Aldrich, USA; 

standardní vybavení laboratoře – pipety, ependorfky, vortex 

 

Postup:  

V našem případě, tedy pro separaci proteinů bakteriálních filtrátů v IPG proužcích byl 

pro rehydrataci proužků použit rehydratační pufr obsahující ASB-14 a DeStreak (pufr ASB-

D). Proteinové pelety byly rozpuštěny v ASB-D pufru, tak že celkový objem vzorku činil 350 

µl. 

Ve vzorcích určených pro 2 D SDS-PAGE elektroforézu s následnou detekcí proteinů 

stříbřením byla celková koncentrace proteinů ve vzorku 75 µg. V případě detekce proteinů 

modřením obsahovaly vzorkové pelety proteiny o celkové koncentraci 500 µg. 

 

 

Pufr: 

Rehydratační pufr ASB – D: 2,1 g močovina; 0,76 g thiomočovina; 50 mg ASB – 14; 50 µl 

Triton X-100; 24,25 mg TRIS – base; 60 µl DeStreak; 30 µl 0,5 % bromfenolová modř – 

doplněno do objemu 5 ml deionizovanou vodou ; rozplněno po 1 ml objemu ; zamraženo při -
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20°C ; před použitím bylo k 1 ml pufru přidáno 9,28 µl Ampholyte pH 3 – 10 a 4,64 µl 

Pharmalyte pH 8 – 10,5 

 

 

2.9.2. Pasivní „in gel“ rehydratace IPG proužků  a  isoelektrická fokusace 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: parafinový olej (Paraffin oil), Sigma-Aldrich, USA; IPG 

proužek pH 3-10 (ImmobilineTM DryStrip pH 3-10 NL, 18 cm), GE Healthcare, Švédsko; 

LKB Multiphor II, Pharmacia, Švédsko;  chladící zařízení (Multitemp II), Uppsala, Švédsko;  

zdroj EC 6000P  (Thermo EC 6000P  electrophoresis power supply), Thermo Fisher Scientific 

Inc., USA 

 

Postup:  

Vzorek rozpuštěný v rehydratačním pufru byl napipetován do rehydratační misky. 

Poté byl do téže misky vložen IPG proužek s ukotveným rozmezím gradientu pH 3-10 (18 cm 

dlouhé, s nonlineárním gradientem) a následně byl proužek zalit parafinovým olejem. 

Rehydratace proužku spolu s nasátím vzorku do proužku trvala přes noc při laboratorní 

teplotě.  

Druhý den byl proužek vyjmut a šetrně byl zbaven rehydratačního pufru pomocí 

filtračního papíru.  Pro isoelektrickou fokusaci (IEF) bylo využito zařízení Multiphor II, 

chladící zařízení Multitemp II a zdroj EC 6000P. Na IPG proužek se položil navlhčený 

proužek filtračního papíru a přiložily se elektrody přístroje. 

Na zdroji byly nastavovány následující parametry pro separaci: 300 V po dobu 30 

minut, 600 V po dobu 30 minut, 1000 V po dobu 30 minut, 2000 V po dobu 30 minut, 2500 

V po dobu 30 minut, 3000 V po dobu 30 minut, 3500 V po dobu 3 hodin a 5000 V po dobu 12 

hodin. 

 

 

 

2.9.3. Příprava gradientních gelů pro 2 D elektroforézu a elektroforetická separace 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: sekundární butanol (Butan-2-ol), Sigma-Aldrich, USA;  

glycin (Glycine for electrophoresis), Sigma-Aldrich, USA; Tris-base 
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(Tris(hydroxymethyl)aminomethane), Sigma-Aldrich, USA; močovina (Urea), Sigma-

Aldrich, USA; dodecylsíran sodný (SDS, Sodium dodecyl sulfate for electrophoresis), Sigma-

Aldrich, USA; iodacetamid (IAA, Iodacetmide), Sigma-Aldrich, USA; 1,5 M TRIS-HCl, pH 

8,8 (Tris-HCl 1,5 M Buffer, pH 8,8), BioRad, USA; akrylamid (AA, Acrylamide), Bio-Rad, 

Hercules, USA; 1, 4 - bis(acryloyl)piperazin (PDA), Sigma-Aldrich, USA; persíran amonný 

(APS, Ammonium Persulfate), Bio-Rad, USA; N, N, N´, N´ -tetrametyletylendiamin 

(TEMED), Bio-Rad, USA; kyselina chlorovodíková p.a., Kulich, Česká republika; agaróza 

(Agarose), Sigma-Aldrich, USA; dithiotreitol (DTT), Bio-Rad, Hercules, USA; bromfenolová 

modř, Lachema, Česká republika;  gradientní mixér (Gradient former 395), Bio-Rad, USA; 

aparatura pro 2 D elektroforézu (Protean II Multi-Cell), Bio-Rad, USA; zdroj (Bio-Rad Model 

3000Xi), Bio-Rad, USA; standardní laboratorní vybavení – baňka s olivkou, filtrační papír, 

pipety 

 

Pufry, roztoky: 

Ekvilibrační roztok s dithiotreitolem – 18g močovina; 1 g SDS; 1,67 ml 1,5 M Tris-HCl, pH 

8,8; 15 ml glycerol; 0,75 g dithiotreitol – doplněno do 50 ml deionizovanou vodou 

 

Ekvilibrační roztok s iodacetamidem a bromfenolovou modří – 18g močovina; 1 g SDS; 1,67 

ml 1,5 M Tris-HCl, pH 8,8; 15 ml glycerol; 3 g iodacetamid; 375 µl 0,5% bromfenolmodř – 

doplněno do 50 ml deionizovanou vodou 

 

Roztok akrylamidu (AA) a 1, 4 - bis(acryloyl)piperazinu (PDA) - 45 g AA; 1,2 g PDA  - 

doplnit do objemu 150 ml deionizovanou vodou; roztok připravovat vždy čerstvý 

 

Horní elektroforetický pufr pro 2 D SDS-PAGE elektroforézu - 15 g TRIS base; 72 g glycin; 

2,5 g SDS – doplnit do objemu 2,5 litru deionizovanou vodou, pH by mělo činit 8,5 

 

Dolní elektroforetický pufr pro 2 D SDS-PAGE elektroforézu - 15 g TRIS base; 72 g glycinu; 

2,5 g SDS;  0,5 g azidu sodného- doplnit do objemu 2,5 litru deionizovanou vodou; pH by 

mělo být cca 8,5  

 

Postup:  

Polyakrylamidové gradientní gely pro 2 D elektroforézu byly připraveny ze dvou 

koncentrací gelů (9% a 16%, příprava viz. Tabulka č.: 10) pomocí gradientního mixéru. Skla, 
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mezi které byl postupně naléván gel byla před samotnou prací řádně odmastěna etanolem a 

následně zabudována do nosníků skel. Horní část gelu měla koncentraci 9% a dolní část gelu 

měla koncentraci 16%. Po nalití gelu mezi skla byla horní hladina gelu zakryta sekundárním 

butanolem a gel se ponechal polymerizovat po dobu 2 hodin.  

IPG proužek se zafokusovanými proteiny dle jejich pI byl ekvilibrován v 75 ml 

ekvilibračním roztoku s dithitreitolem (DTT). Ekvilibrace probíhala po dobu 15 minut při 

laboratorní teplotě za stálého třepání. Poté byl roztok slit a přidalo se 75 ml ekvilibračního 

roztoku s iodacetamidem (IAA) a roztokem bromfenolové modře. Poté se opět nechal proužek 

ekvilibrovat v příslušném roztoku po dobu 15 minut při laboratorní teplotě.  

Z horní vrstvy gradientového gelu byl odstraněn sekundární butanol, byl přiložen IPG 

proužek, který byl následně zalit 1 ml roztoku 1% horké agarózy (vodný roztok). Po 

vychladnutí agarózy byly gely vloženy do držáků aparatury Protean II Multi-Cell a do vany 

aparatury byly nality horní a dolní elektroforetické pufry pro 2 D elektroforézu. Poté byly na 

zdroji nastaveny parametry pro separaci a bylo také zapojeno zařízení na chlazení aparatury.  

Volené parametry separace byly následující: 30 mA, 500 V, 100 W po dobu 90 minut a 

následně 240 mA, 500 V, 100 W, 1327 Vh po dobu přibližně 5 hodin.  Elektroforetická 

seprace byla zastavena po vyplavování indikačního barviva bromfenolové modři z gelu.  

Poté byla skla s  gelem vyjmuta z aparatury, rozdělána a gel byl vložen do misky 

s deionizovanou vodou.  

Proteiny separované v gelu byly podrobeny barvení buď stříbrem, nebo Coomassie 

Brilliant Blue G – 250 (koloidní modření, viz. kapitola č.: 2.7.4.) 

 

Tabulka č.: 10 Příprava 9% a 16% gelu pro 2 D SDS-PAGE elektroforézu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roztoky, pufry 9% gel 16% gel 

AA + PDA 104,1 ml 40,75 ml 

1,5M TRIS-HCl, pH 8,8 91,4 ml 91,4 ml 

0,5M TRIS-HCl, pH 6,8 _   _ 

Deionizovaná voda 165,8 ml 65,2 ml 

  odvzdušnit odvzdušnit 

5% SDS 1,758 µl 1,785µl 

10% APS 1,381 µl  1,381 µl 

TEMED 138,13 µl  138,13 µl 
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Legenda: AA + PDA – roztok akrylamidu a 1, 4 - bis(acryloyl)piperazinu; SDS (Sodium 

dodecyl sulfate),  dodecylsíran sodný;  APS (Ammonium Persulfate), persíran amonný;  

TEMED, N, N, N´, N´ -tetrametyletylendiamin; složení roztoků, pufrů je uvedeno výše v 

textu 

 

 

2.10. Softwarová analýza proteinových 2 D elektroforetických map 

 

Instrumentace, software: CCD kamera (CCD camera,Image Station 2000R), Eastman Kodak, 

USA; software pro vyhodnocování 2 D elektroforetických map (ImageMaster 2D Platinum 

6.0 software), Uppsala, Švédsko 

 

Postup:  

Proteinové 2 D mapy byly snímány CCD kamerou a následně vyhodnocovány pomocí 

softwaru  ImageMaster 2D Platinum 6.0. Pro zajištění reprodukovatelnosti a relevantnosti 

výsledků analýzy byly pořízeny vždy minimálně tři 2 D elektroforetické mapy se 

separovanými proteiny bakteriálního filtrátu bakterie F. tularensis získaných po kultivaci 

různých bakteriálních kmenů za stejných kultivačních podmínek. Gely byly normalizovány. 

V rámci práce se softwarem byl zadáván požadavek pro automatický „match“ (přiřazování 

MW/pI odpovídajích proteinových spot na různých mapách). Všechny automaticky 

softwarem provedené úkony přiřazování odpovídajících spot na různých 2 D mapách byly 

také řádně kontrolovány okem hodnotitele. Poté byly získány informace o jednotlivých 

proteinových spotech jako byl například relativní objem spoty (relative spot volume). Pro 

určení významných změn v proteinové expresi odpovídajích spot byl softwarem vyhodnocen  

statistický dvouvýběrový Studentův t-test. Pro považování kvantitativních změn v expresi 

proteinů získaných ze dvou odlišných bakteriálních kmenů F. tularensis za statisticky 

významné, musely být splněny dva požadavky:  musel být zjištěn minimálně 2,5 krát 

vyšší/nižší rozdíl v průměrných hodnotách relativních objemů spot a hladina významnosti t- 

testu musela být menší jak 0,05. 
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2.11. Příprava proteinových vzorků pro MS analýzu - štěpení separovaných 

proteinů trypsinem 

 

V níže uvedené metodice je popsáno, jakým způsobem byly připravovány vzorky pro 

MS analýzu. Jde o postup štěpení proteinů trypsinem v gelu, o tzv. „in gel digest“ metodiku. 

Vzorky určené pro následnou MS analýzu byly připraveny jak z proteinů 

separovaných prostřednictvím 1 D elektroforézy (proteiny separovány v proteinových zónách, 

neboli v proužcích, následovala analýza peptidových štěpů prostřednictvím LC-MS/MS), tak 

z proteinů separovaných prostřednictvím 2 D elektroforézy (proteiny separovány v tzv. 

spotech, neboli skvrnách, následovala analýza štěpů prostřednictvím MALDI-MS, LC-

MS/MS). V zásadě jediná odlišnost v přípravě vzorků pro MS analýzu, vycházejících ze 1 D, 

či 2 D elektroforetické separace, spočívala v zavedení kroku redukce a alkylace proteinů 

separovaných v rámci 1 D elektroforézy. V případě 2 D elektroforézy došlo k redukci (DTT) 

a alkylaci (IAA) proteinů v rámci ekvilibrace IPG proužků. 

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: TRIS base, Sigma - Aldrich, USA; HCl (Hydrochloric acid), 

Sigma–Aldrich, USA; TCEP (tris (2-carboxyethyl) phospine), Thermo Fisher Scientific, Inc., 

USA; iodacetamid (Iodoacetamide, IAA), Sigma-Aldrich, USA;  hydrogen uhličitan amonný 

(Ammonium hydrogen carbonate), Sigma-Aldrich, USA; Trypsin, Promega, USA; 50mM 

HAc rekonstituční pufr (Trypsin resuspension buffer), Promega, USA; acetonitril 

(Acetonitrile, ACN), MERCK, Německo; triflouroctová kyselin (Triflouracetic acid, TFA), 

Sigma-Aldrich, USA; termomixér (Termomixer Comfort), Eppendorf, Německo; stolní 

centrifuga (Mini spin), Eppendorf, Německo; vakuový koncentrátor (Speed Vac Jouan RC 

1009), Thermo Fisher Scientific Inc., USA; standardní vybavení laboratoře – pipety, 

epepndorfky 

 

Pufry, roztoky: 

Promývací a dehydratační pufr -100mM Tris/HCl, pH 8,5 (vodný roztok, pH upraveno HCl) 

100 mM roztok TCEP (vodný roztok) 

300 mM roztok IAA – roztok musí být vždy čerstvý 

Ekvilibrační a štěpící pufr - 50mM hydrogen uhličitan amonný, pH 7,8 (vodný roztok, pH 

upraveno HCl) 
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Štěpící enzym  - trypsin – ampule s lyofilizátem byla rozpuštěna v 100 µl 50mM HAc-

rekonstitučního pufru 

Štěpící enzym ve štěpícím pufru – 10 µl štěpícího enzymu – k tomu přidáno 200 µl 

ekvilibračního a štěpícího pufru 

Extrakční roztok 2% TFA (vodný roztok) 

Extrakční roztok 30% ACN (vodný roztok) 

 

Postup: 

Z gelů byly vyříznuty proteinové zóny, či spoty a vloženy do předem označených 

ependorfek. Pomocí pipetovacích špiček byly kousky gelu rozděleny na menší části. Do každé 

ependorfky byl pipetován promývací a dehydratační roztok (objem pipetovaného roztoku byl 

volen dle velikosti/množství gelu v ependorfce, gel musí být zcela zalit voleným pufrem). 

Byla provedena inkubace po dobu 30 minut při 30 °C, 1500 rpm v termomixeru. Poté byl pufr 

odpipetován a byl opět přidán promývací a dehydratační pufr. Tento krok se opakoval dle 

potřeby, bylo zapotřebí provádět promývací krok, dokud byly gely zabarveny do modra.  

V případě vzorků získaných z 1 D elektroforézy, bylo po důkladném odbarvení gelů 

přidáno 20 µl 100 mM roztoku TCEP (redukční činidlo, alternativní k DTT) a probíhala 

inkubace po dobu 60 minut, při 56 °C v termomixeru. Následovalo přidání 20 µl 300 mM 

roztoku iodoacetamidu (IAA, alkylační činidlo) a inkubace probíhala po dobu 30 minut při 

pokojové teplotě v temnu.  

Supernatanty vzorků (v případě vzorků získaných z 1 D elektroforézy roztok TCEP a 

IAA), v případě vzorků získaných z 2 D elektroforézy promývací a dehydratační roztok),  

byly odstraněny a ke každému vzorku bylo přidáno po 200 µl ekvilibračního a štěpícího 

pufru. Inkubace probíhala po dobu 30 minut při 30 °C v termomixeru. Supernatant byl poté 

odstraněn, otevřené ependorfky byly vloženy do vakuového speedvaku a sušeny po dobu 30 

minut. V případě, že gel nebyl ani po 30 minutách zcela suchý, proces sušení se opakoval až 

do úplného vysušení gelu.  

Ke zcela vysušenému gelu bylo přidáno po 10 µl štěpícího enzymu v štěpícím pufru a gel 

se ponechal bobtnat v lednici při 4°C po dobu cca 30 minut. V případě, že gel nebyl zcela 

ponořen v roztoku, bylo přidáno nezbytné množství štěpícího a ekvilibračního pufru pro úplné 

ponoření gelu do roztoku. Štěpení probíhalo přes noc v termomixeru při teplotě 37°C, při 

1500 rpm.  

Následující den byly ependorfky stočeny na stolní centrifuze a poté byl odpipetován 

supernatant do předem označených ependorfek. Ke gelům bylo přidáno po 20 µl extrakčního 
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roztoku s 2% TFA  a zbývající peptidy z gelu byly extrahovány po dobu 30 minut, při 37 °C, 

1500 rpm v termomixeru. Dále bylo ke gelům přidáno po 20 µl extrakčního roztoku s 30% 

ACN a extrakce probíhala po dobu 30 minut, 1500 rpm, při teplotě 37 °C. Ependorfky s gely 

byly stočeny na stolní centrifuze, byl odpipetován supernatant do ependorfek s příslušným 

označením. Supernatanty obsahující proteinové štěpy byly koncentrovány na objem okolo 20 

µl, popřípadně do sucha pomocí vakuového koncentrátoru. 

 

 

2.12. Analýza a identifikace proteinových štěpů pomocí hmotnostní 

spektrometrie 

 

2 D elektroforéza je ve srovnání s 1 D elektroforézou mnohem mocnějším a efektivnějším 

separačním nástrojem. S velkou pravděpodobností (a to především v případě separace 

proteinů bakteriálních filtrátů, které jsou mnohem méně komplexnější, než například 

bakteriální lyzáty) je v jedné separované proteinové spotě pouze jeden separovaný protein 

s odpovídající hodnotou pI a MW. To nelze ovšem tvrdit v případě 1 D elektroforetické 

separace, kde v jedné proteinové zóně lze nalézt více separovaných proteinů, které vykazují 

vzájemnou podobnost, či shodu v hodnotě MW. 

V případě proteinových štěpů získaných ze separace proteinů prostřednictvím 1 D 

elektroforézy je zapotřebí pro úspěšnou analýzu a identifikaci tímto způsobem separovaných 

proteinů volit analytický nástroj, který dovoluje analyzovat komplexnější/směsné vzorky. 

Tuto možnost nabízí například námi volená instrumentace LC-MS/MS (liquid 

chromatography-mass spectrometry (kapalinová chromatografie-tandemová hmotnostní 

spektrometrie, spočívající v řazení dvou analyzátorů za sebou). V případě proteinových štěpů 

získaných po separaci proteinů 2 D elektroforézou se pro úspěšnou analýzu a následnou 

identifikaci proteinů osvědčila instrumentace MALDI-MS (Matrix-assisted laser 

desorption/ionization-mass spectrometry, hmotnostní spektrometrie využívající ionizační 

techniku založenou na odpaření a ionizaci biologických molekul smíchaných s matricí 

 zpevné fáze do plynné pomocí laseru). 

Data publikovaná v této práci, která vycházela z analýzy MALDI-MS instrumentace byla 

prováděna autorem práce. LC-MS/MS (LC Q-TOF; liquid chromatography quadrupole-time 

of flight, kapalinová chromatografie následovaná analýzou tandemově řazených analyzátorů, 

kvadrupólového a analyzátoru z doby letu) analýza komplexnějších vzorků byla prováděna 



 

103 
 

odbornými technickými pracovníky Ústavu molekulární patologie, FVZ UO, Hradec Králové, 

jmenovitě Mgr. Jurajem Lenčem, PhD. a Mgr. Martinem Hubálkem, PhD.  

 

 

2.12.1. Příprava vzorku pro měření  MALDI-MS a LC Q-TOF 

 

 Chemikálie, pomůcky, materiál: kyselina mravenčí (Formic acid), Ridel-de Haen; kyselina 

trifluoroctová (Trifluoracetoc acid, TFA), Sigma-Aldrich, USA; acetonitril (Acetonitrile, 

ACN) , MERCK, Německo;  matrice, kyselina dihydroxybenzoová (DHB, DHB Matrix Kit), 

LaserBio Labs, Francie; kovový terčík pro hmotnostní spektrometr Voyager-DE STR, 

Perspective Biosysteme, USA; peptidové standardy (Peptide calibration Mix 1, 1000-2500 

Da), ultračistá voda (LiChrosolv), Merck, Německo;  standardní vybavení laboratoře – pipety 

 

Roztoky a pufry: 

0,1% roztok TFA v ACN 

0,1% TFA (vodný roztok) 

Roztok matrice – 10 mg matrice DHB, 20 µl 0,1% roztok TFA v ACN, 80 µl 0,1% TFA 

(vodný roztok) 

Roztok obsahující peptidové standardy – 1 µl peptidových standardů, 9 µl roztoku matrice 

Pufr A – 2% ACN, 98% ultračisté vody, 0,1% kyseliny mravenčí 

 

Postup:  

Kovový terčík hmotnostního spektrometru MALDI-TOF MS byl před nanášením 

vzorků řádně odmaštěn a očištěn od předchozího analyzovaného materiálu. Vzorky obsahující 

proteinové štěpy byly naneseny do vyznačených pozic terčíku (o množství 0,5 µl) a po 

mírném zaschnutí byly převrstveny 0,5 µl roztokem matrice. Roztok obsahující peptidové 

standardy byl na terčík nanášen v objemovém množství 0,5 µl.  

Vzorky určené pro analýzu LC Q-TOF hmotnostním spektrometrem byly 

zakoncentrovány pomocí vakuového koncentrátoru do sucha a poté byly rozpuštěny v pufru 

A. 

 

2.12.2. MS analýza, identifikace proteinů vyhodnocováním naměřených spekter 
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Instrumentace, software: MALDI-TOF MS (Voyager-DE STR), Applied Biosystems, USA; 

LC-nanoESI-MS/MS (CapLC Q-TOF UltimaTM API), Waters, Velká Británie; softwarový 

nástroj MS-Fit, ProteinProspector v 4.27.1, University of California, USA, 

http://www.ucsf.edu/about_ucsf/; software pro vyhodnocení spekter MS/MS (Phenyx 

Genebio v. 2.1), Geneva Bioinformatics, Švýcarsko; bioinformatická databáze NCBInr. 

2006.02.16 

 

Postup:  

V rámci měření spekter pomocí instrumentace MALDI-TOF MS byl proveden krok 

pětibodové externí kalibrace a v případě získání spekter obsahujících autolytické tryptické 

štěpy byla provedena ještě interní kalibrace. MS spektra byla měřena s využitím nastavení 

pozitivního reflektronovém módu. Proteiny byly identifikovány pomocí metody „peptide 

mass fingerprinting“ (peptidy vzniklé štěpením trypsinem jsou porovnávány z hlediska 

molekulové hmotnosti s daty v bioinformatických databázích) za pomoci softwaru volně 

dostupného na webu (MS-Fit, ProteinProspector v 4.27.1). Peptidové hmoty byly 

prohledávány proti databázi F. tularensis SchuS4. S úspěchem identifikovaný protein musel 

splňovat následující nastavené parametry: tolerance hmotnosti píku  - 100 ppm, modifikace 

cysteinu – karbaimidometylace, možné modifikace – oxidace methioninu, acetylace N-konce 

peptidu, tvorba pyroglutamátu na N-terminálním konci glutaminu. 

Data získaná měřením pomocí instrumentace LC Q-TOF MS byla konvertována do 

formátu .pkl a poté byla vyhodnocována pomocí softwaru Phenyx Genebio v. 2.1 s využitím 

bioinformatické databáze (NCBInr) genomu F. tularensis Schu S4. Nastavené parametry, 

kterým musely identifikované proteiny vyhovovat byly následující: identifikace na minimálně 

dva peptidy, „Z-score“ vyšší jak 6 a „p-value“ nižší než 10-5.    
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2.13. Bioinformatická analýza - predikce lokalizace, přítomnosti signálního 

peptidu, funkční kategorie proteinů a domnělých, neklasickou cestou 

sekretovaných proteinů na základě  

 

Využité predikční programy:  

program SignalP, http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/; 

program PSORTb v.2.0, http://www.psort.org/psortb/index.html;  

program SecretomeP, http://www.cbs.dtu.dk/services/SecretomeP/;  

program COGnitor, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/old/; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/old/xognitor.html 

 

Pro predikci lokalizace identifikovaných proteinů, přítomnosti signálních peptidů 

v aminokyselinových sekvencích identifikovaných proteinů, funkční kategorie proteinů a 

domnělých, neklasickou cestou sekretovaných proteinů lze využít na webu volně dostupných 

programů.  

Pro predikci přítomnosti signálního peptidu v aminokyselinových sekvencích 

identifikovaných proteinů byl námi zvolen program SignalP. Extracelulárně lokalizované 

proteiny, u kterých je detekován v primární struktuře signální peptid lze považovat za 

kandidátní proteiny určené k sekreci skrze sec- dependentní sekreční mašinerie. Pro lokalizaci 

proteinů v rámci bakteriální buňky byl zvolen program PSORTb v.2.0. SecretomeP 

algoritmus byl zvolen pro predikci domnělých proteinů sekretovaných prostřednictvím 

neklasické cesty sekrece. Identifikované proteiny byly také tříděny do funkčních kategorií na 

základě analýzy programem COGnitor dostupným v bioinformatické databázi COG (Cluster 

of orthologous Group of protein, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/COG/old/xognitor.html). 

 

 

2.14. Stanovení aktivity enzymu kyselé fosfatázy v kultiva čních 

bakteriálních fitrátech a v celobuněčných lyzátech různých kmenů bakterie 

F. tularensis 

 

Aktivita enzymu kyselé fosfatázy (Acp, acid phosphatase) byla měřena v kultivačních 

bakteriálních filtrátech a v celobuněčných lyzátech bakterie F. tularensis různých kmenů 
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kultivovaných za stejných, standardních kultivačních podmínek. Jmenovitě se jednalo o 

následující kmeny: F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4, F. tularensis subsp. 

holarctica kmene LVS a kmene FSC200.  

Pro měření bylo využito komerčního kitu „Acid phosphatase Assay kit“. Při práci 

s kitem se postupovalo dle instrukcí výrobce.  

Princip testu spočívá ve využití schopnosti enzymu kyselé fosfatázy defosforylovat 

fosfátové skupiny substrátů v kyselém prostředí. V tomto kitu je jako substrát využit p-

nitrofenyl fosfát, u kterého po defosforylaci dochází k barevné změně (z bezbarvé na žlutou), 

která je spektrofotometricky detekována. Výsledky aktivity Acp jsou vyjářeny v množství 

jednotek enzymu na jeden mililitr vzorku (units/ml). Jedna jednotka (unit) je definována jako 

množství Acp schopné hydrolyzovat 1 µmol  4-nitrofenyl fosfátu za jednu minutu při pH 4,8 a 

teplotě 37°C.  

 

Celobuněčné lyzáty byly připraveny dvojím způsobem. Bakterie F. tularensis kmene 

LVS a FSC 200 byly lyzovány pomocí French pressu. Vzhledem k technickým limitám 

laboratoře BSL3, bakterie F. tularensis kmene SchuS4 byly lyzovány postupem, který 

spočíval v opakovaném zamražování (v kapalném dusíku) a rozmražování bakteriální 

suspenze v laboratoři Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, Brno, pod vedením paní 

MVDr. Markéty Reichelové. 

 

Pomůcky, materiál: kit pro stanovení aktivity enzymu kyselé fosfatázy (Acid phosphatase 

Assay kit), Sigma-Aldrich, USA; spektrofotometr (Fluostat Optima spectrophotometer), 

BMG Labtech, Germany); standardní vybavení laboratoře – pipety, 96 jamkové panely 

 

Postup:  

Postupovalo se zcela dle instrukcí uváděných v manuálu příslušného kitu. Kultivační 

bakteriální filtráty byly získány ze třech různých bakteriálních kmenů a od každého kmene 

byly připraveny v rámci třech nezávislých pokusů tři vzorky pro měření aktivity Acp. Stejně 

tomu bylo i v případech celobuněčných lyzátů. Každý vzorek byl měřen v triplikátu. Pro 

měření bakteriální Acp bylo využito postupu uváděném pro práci s 96 jamkovým panelem. 

Byly proměřovány vzorky o koncentraci proteinů 10 µg/50 µl. Inkubace probíhala po dobu 15 

minut, při teplotě 37°C (doporučená doba inkubace výrobcem je v časovém rozhraní 5-30 

minut). Absorbance byla detekována spektrofotometricky při vlnové délce 405 nm.  
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2.15. Příprava bakteriálních lyzátů pomocí instrumentace French press a 

opakováním cyklů zamražování a rozmražování bakteriální suspenze 

 

Je vícero způsobů, které umožní lyzovat bakteriální buňky, respektive narušit rigidní 

buněčnou stěnu bakteriálních buněk tak, aby došlo k uvolnění cytoplasmatického  buněčného 

obsahu. Jedním ze šetrných způsobů vzhledem k uchování enzymatické aktivity 

cytoplasmatických enzymů je metoda založená na působení mechanické síly, jmenovitě tlaku. 

Zařízením, které využívá tohoto mechanismu za účelem lýzy bakteriálních buněk je například 

tzv. „French press“. Jiný, k proteinům relativně šetrný způsob lýzy bakteriálních buněk 

spočívá v opakovaném zamražování (zamražování v kapalném dusíku) a rozmražování 

bakteriální suspenze.   

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: Falcon tuby (FalconTM 50 ml), BD Bioscience, USA; 

Na2HPO4, Lachema, Česká republika; NaCl, Lachema, Česká republika; KCl, Lachema, 

Česká republika; KH2PO4, Serva electrophoresis – Německo; HCl, 35%, Lachema, Česká 

republika; inhibitory proteáz EDTA free (Protease inhibitor cocktail tablets - complete EDTA 

free), Roche, USA; benzonáza (Benzonase Nuclease), Sigma-Aldrich, USA; French press 

(French Pressure cell press), Thermo Electron Corporation, USA; centrifuga (BR4i Jouan), 

Thermo Fisher Scientific Inc., USA; McLeod půdy (viz. Kapitola č.: 2.2); standardní 

vybavení laboratoře – pipety, plastové kryotuby 

 

Pufry:  

PBS pufr (Phosphate Buffered Saline), pH 7,4 – 10 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl, 2 mM 

KCl, 2 mM KH2PO4 – pH upraveno HCl na hodnotu 7,4 

 

 

2.15.1. Příprava bakteriálních lyzátů pomocí instrumentace French press 

 

 Postup:  

Bakteriální pelety byly získány z bakteriálních suspenzí bakterií F. tularensis kmenů 

LVS a FSC 200, kultivovaných za standardních podmínek dle postupu uvedeném v kapitole 

č.: 2.4 (tj. v rámci kroku stočení bakteriální suspenze, bakterie zůstávají po centrifugaci u dna, 



 

108 
 

či na stěně centrifugačních tub uchycené v podobě pelet/sedimentů). Pelety ve Falcon tubách 

byly po nezbytnou dobu drženy na ledě. 

Ziskané buněčné pelety byly promyty 3× sterilním vychlazených pufrem PBS 

(centrifugace při 7300 rpm, při 4°C po dobu 15 minut. Po posledním promývání byly pelety 

sloučeny dohromady a stočeny za výše uvedených podmínek (jedna sloučená peleta 

obsahovala bakterie získané z cca 200 ml bakteriální suspenze). Peleta byla resuspendována 

v 6 ml PBS a bylo přidáno 180 µl roztoku inhibitoru proteáz EDTA free.  

Samotná lýza, rozbití bakteriáních buněk byla provedena pomocí zařízení French press 

s nastaveným parametrem tlaku 16 000 psi. Nerozbité buňky byly odstraněny centrifugací při 

(8000 rpm), po dobu 30 minut, při 4°C. Supernatant byl odpipetován do čisté zkumavky a byl 

proveden ještě jeden krok centrifugace, centrifugace odpipetovaného supernatantu za 

podmínek výše zmíněných. Supernatant získaný po druhé centrifugaci byl odpipetován do 

ependorfek, ke vzorku bylo přidáno po 2,4 µl benzonázy a probíhala inkubace na ledě po 

dobu 20 minut. Vzorek byl zamražen při teplotě -20° pro další využití.   

 

 

2.15.2. Příprava bakteriálních lyzátů opakováním cyklů zamražování a rozmražování 

bakteriální suspenze 

 

Postup:  

Bakteriální pelety byly získány z bakteriálních suspenzí bakterie F. tularensis kmene 

SchuS4, kultivované za standardních podmínek dle postupu uvedeném v kapitole č.: 2.4 (tj. 

v rámci kroku stočení bakteriální suspenze, bakterie zůstávají po centrifugaci u dna, či na 

stěně centrifugačních tub uchycené v podobě pelet/sedimentů). Získané buněčné pelety byly 

promyty 3× sterilním vychlazených pufrem PBS (centrifugace při 7300 rpm, při 4°C po dobu 

15 minut). Po posledním promývání byly pelety sloučeny dohromady a stočeny za výše 

uvedených podmínek (jedna sloučená peleta obsahovala bakterie získané z cca 200 ml 

bakteriální suspenze). Peleta byla resuspendována v 6 ml PBS a bylo přidáno 120 µl roztoku 

inhibitoru proteáz EDTA free. 

Suspenze byly přepipetovány do kryotub a bakterie byly zamraženy v tekutém dusíku 

(ponoření kryotub po dobu 5-10 minut do kapalného dusíku). Po zamražení byly kryotuby 

přendány do vlažné vody o teplotě 30-35°C (teplota nesměla přesáhnout 40°C). Tento postup 
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zamražení/rozmražení byl opakován 15×. Po rozbití bakterií byla přidána benzonáza o 

množství cca 150 U/ml vzorku. Byla provedena inkubace po dobu 30 minut při teplotě 4°C. 

Nerozbité buňky byly odstraněny centrifugací při 8000 rpm, po dobu 30 minut, 

supernatant byl odpipetován a ještě jednou centrifugován z důvodu odstranění zbytků 

fragmentů bakteriálních membrán. Před zamražením vzorku byla provedena kontrola sterility 

vzorku výsevem na Mc Leod půdy a poté byl vzorek uchován zamražením při teplotě - 80°C.  

 

 

2.16. Izolace vesikul vnější membrány ultracentrifugací koncentrovaných 

bakteriálních filtrát ů 

 

Pro izolaci hrubé frakce vesikul vnější membrány se běžně používá metoda 

ultracentrifugace. Vesikly vnější membrány spolu s fragmenty membrán bakteriálních buněk 

klesají díky velké ultracentrifugační síle ke dni ultracentrifugačních zkumavek a vytváří tak 

peletu, zatímco solubilní proteiny se vyskytují v supernatantu.  

 

Chemikálie, pomůcky, materiál: ultracentrifuga (Optima MAX), Beckman Coulter, USA; 

ultracentrifugační zkumavky Beckman, Beckman Coulter, USA; TRIS base, Sigma - Aldrich, 

USA; HCl 35% p.a., Lachema, Česká republika; NaCl, Lachema, Česká republika; KCl, 

Lachema, Česká republika; Na2HPO4, Lachema, Česká republika; KH2PO4, Serva 

electrophoresis, Německo; HEPES, Sigma - Aldrich, USA; analytické váhy; standardní 

vybavení laboratoře - pipety  

 

Pufry:  

PBS pufr (Phosphate Buffered Saline), pH 7,4 – 10 mM Na2HPO4, 150 mM NaCl, 2 mM 

KCl, 2 mM KH2PO4 – pH upraveno HCl na hodnotu 7,4 

20mM Tris/HCl pufr, pH 7,34  

10mM HEPES pufr, pH 6,8 

 

Postup:  

Zakoncentrovaný bakteriální filtrát získaný po kultivaci bakterie F. tularensis různých 

kmenů za různých kultivačních podmínek (viz. Kapitola č.: 2.3., 2.4.) byl přepipetován do 
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ultracentrifugační zkumavky Beckman. Vždy pro ultracentrifugaci byla využita další 

zkumavka, která byla přesně váhově vyrovnána se zkumavkou obsahující vzorek.  

V případě, že vzorek byl podroben následujícímu kroku purifikace prostřednictvím 

Optiprep gradientu, peleta byla resuspendována v 40-60 µl 10mM HEPES pufru, pH 6, 8, 

případně v 40-60 µl 20mM Tris/HCl pufru, pH 7,34. V případě, že peleta byla podrobena 

hodnocení elektronovou mikroskopií, pro resuspendaci bylo využitou 40-60 µl PBS pufru, 

20mM Tris/HCl pufru, pH 7,34, nebo 10mM HEPES pufru, pH 6, 8.  

 

 

2.16.1. Purifikace hrubé frakce membránových vesiklů pomocí OptiPrep gradientu 

 

Vhodnou metodou využívanou k separaci, purifikaci vesiklů vnější membrány 

bakteriálních buněk je metoda centrifugace v hustotním gradientu. Nejčastěji používaným 

gradientovým médiem zvoleným k separaci OMVs je sacharózový gradient, nebo komerčně 

dostupný OptiPrep gradient.  

Využití Optiprep gradientu sebou nese řadu výhod (oproti gradientu sacharózovém, 

viz. komentář kapitola č.: 3.8.), proto bylo toto médium námi zvoleno v širší míře. OMVs po 

proběhlé centrifugaci ve jmenovaném hustotním gradientu flotují při hladině, zatímco ostatní 

komponenty vzorku spíše sedimentuje u dna centrifugačních zkumavek.  

 

Chemikálie, pomůcky, materiál:  Optiprep gradient (OptiPrep TM),  Sigma - Aldrich, USA; 

HEPES, Sigma-Aldrich, USA; Ulltracentrifuga – Optima MAX – Beckman Coulter, USA; 

Ultra Beckman zkumavka – Beckman coulter, USA, standardní vybavení laboratoře - pipety 

 

Pufry:   

10mM HEPES pufr, pH 6,8  

 

Postup: 

Byly připraveny roztoky 50, 45, 40, 35, 30, 25 a 20% OptiPrepTM gradientového 

média (zásobní roztok gradientového média je 60%) v 10mM HEPES pufru, pH 6,8. Ke 

vzorku o objemu 40-60 µl byl přidán zásobní roztok Optiprep gradientu o takovém množství, 

aby cílený roztok Optiprep gradientu byl 55%. Poté byl vzorek přepipetován do 

ultracentrifugačních zkumavek Beckman a byl převrstven 0,5 ml 50%, 0,5 ml 45%, 0,5 ml 
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40%, 0,5 ml 35%, 0,5 ml 30%, 0,5 ml 25% a 0,5 ml 20% roztokem Optiprep gradientového 

média. Vždy pro ultracentrifugaci byla využita další zkumavka, která byla přesně váhově 

vyrovnána se zkumavkou obsahující vzorek. Utracentrifugace probíhala za podmínek 

doporučených výrobcem, tj. při 4 °C, 47 000 rpm, 3 hodiny na ultracentrifuze Optima MAX. 

Po ukončení ultracentrifugace byly velmi šetrným způsobem odpipetovány zafokusované 

frakce, které byly podrobeny dalším krokům, tj. dialýze, elektronové mikroskopii a 1 D 

elektroforéze.  

 

 

2.16.2. Sledování přítomnosti vesikul vnější membrány prostřednictvím elektronové 

mikroskopie  

 

Ke sledování přítomnosti vesikul vnější membrány v připravených vzorcích bylo 

využito spolupráce s panem RNDr. Oldřichem Benadou, CSc. (Mikrobiologický ústav 

Akademie věd České republiky). 

Preparáty pro elektronovou mikroskopii byly pořízeny metodou  negativního barvení 

2% uranyl acetátem na aktivovaných elektron mikroskopických síťkách pokrytých 

formovanou membránou zpevněnou uhlíkem. Snímky byly pořízeny transmisním 

elektronovým mikroskopem Philips CM100 (Philips, Nizozemí) vybaveným slow scan CCD 

kamerou MegaViewII (Soft Imaging System, Germany).  
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3. Výsledky a diskuse 

 

 

3.1. Mapování růstu bakterie F. tularensis v kompletním a nekompletním 

Chamberlainově médiu – určení růstových křivek 

 

3.1.1. Profily růstových křivek bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS 

 

Před samotným získáváním kultivačních filtrátů bakterie F. tularensis vybraných kmenů, 

které měly být podrobeny bližšímu studiu (identifikace proteinů kultivačních filtrátů, 

vyhledávání kandidátních sekretovaných proteinů, detekce vesikul vnější membrány), bylo 

zapotřebí nejdříve zmapovat růst bakterií jak v kompletním (studium bakteriálních proteinů 

filtrátů), tak v nekompletním Chamberlainově médiu (studium a vyhledávání vesiklů vnější 

membrány ve filtrátech).   

Bakterie byly kultivovány za standardních podmínek, tj. při teplotě 36,8°C a za stálého 

míchání při 200 rpm. Vybraná růstová fáze pro hodnocení, analýzu a identifikaci proteinů 

byla střední exponenciální, či pozdní exponenciální fáze. Tato růstová fáze byla vybrána 

z prostého důvodu, a to maximálně obohatit vzorek o proteiny filtrátu za podmínek takových, 

že nedojde k obohacení vzorků o proteiny na úkor průběhu bakteriální lýzy (k té dochází 

výrazně během růstové stacionární a odumírací fáze, nelze ale zcela vyloučit lýzy ve velmi 

malé míře i v předchozích bakteriálních růstových fázích).  

Byla sledována především závislost optické density (O.D., měřeno při vlnové délce 600 

mn) bakteriální suspenze na čase a rovněž závislost počtu životaschopných bakterií (CFU, 

počet CFU na 1ml bakteriální suspenze) na čase. 

Studium sekretomu bakterie F. tularensis bylo započato s modelovým kmenem F. 

tularensis subsp. holarctica LVS. Nejdříve byl zmapován růst bakterie v závislosti čas versus 

optická densita. Hodnocení růstové křivky vycházelo ze čtyř na sobě nezávislých pokusů, kdy 

v rámci každého byly bakterie kultivovány ve dvou kultivačních nádobách a z každé nádoby 

byl v rámci jednotlivých pokusů odebírán reprezentativní vzorek bakteriální suspenze 

k proměření O.D. ve stanovených časových intervalech (viz. Obrázek č.: 18).  
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Obrázek č.:  18 Růstová křivka bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS, kultivace 

v kompletním Chamberlainově médiu 

 

 

 

Legenda: Červená šipka znázorňuje časový interval kultivace, při kterém byl růst bakterií 

zastaven s cílem získat bakteriální kultivační filtráty.  

 

Jak již bylo psáno v práci výše, cílem bylo vyhledat exponenciální, ještě lépe pozdní 

exponenciální růstovou fázi pro získávání bakteriálních kultivačních filtrátů. V případě volby 

stacionární růstové fáze by bakteriální kultivační filtrát byl obohacen především o proteiny, 

které se dostávají do extracelulárního prostředí v důsledku bakteriální lýzy. Vzorek takto 

obohacený o proteiny by byl mnohem komplexnější a vyhledávání potenciálních, 

kandidátních sekretovaných proteinů by bylo znesnadněno.     

Profil růstové křivky koresponduje s profilem růstové křivky změřené autory Lenco, 

J., et al. (2007), [239]. 

Standardně se při hodnocení růstových křivek vychází spíše ze závislosti čas versus 

počet životaschopných bakterií (CFU). Tato závislost většinou výrazně koreluje se závislostí 

čas versus O.D., vyjma růstové fáze odumírání, kdy se O.D. již nezvyšuje a počet 

životaschopných bakterií klesá. Jak je prezentováno na obrázku č.: 18 byl zvolen časový 

interval kultivace mezi šestou a sedmou hodinou kultivace (tomu odpovídala O.D. okolo 0,7 -

0,8).  
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Jak je patrné ze zmapované růstové závislosti, dochází v čase okolo sedmé hodiny 

k poklesu O.D. a po deseti hodinách kultivace k opětnému nárůstu O.D. To ne zcela 

koresponduje s výsledky růstové křivky vynesené v závislosti čas versus CFU (viz. Obrázek 

č.: 19). Proč k tomuto fenoménu dochází není jasné. Takovýto profil růstové křivky může 

připomínat diauxický růst některých bakterií. Rozhodně by si tento fenomén zasloužil 

dostatek další pozornosti a podrobnějšího studia.  

 

Obrázek č.: 19 Růstová křivka bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS, kultivace 

v kompletním Chamberlainově médiu 

 

 

Legenda: CFU/ml (colony forming unit/ml), počet kolonie tvořících jednotek, vztaženo na 1 

ml bakteriální suspenze 

 

Na obrázku č.: 19 je znázorněna růstová křivka závislosti času versus CFU, bakterie F. 

tularensis subsp. holarctica kmene LVS. Vyhodnocená data byla získána ze třech na sobě 

zcela nezávislých pokusů, kde v rámci každého byly bakterie kultivovány ve dvou 

kultivačních nádobách a z každé byla odebrána bakteriální suspenze, která byla vhodně 

naředěna a vyseta na Mc Leod kultivační půdy (výsev vždy proveden v duplikátu ve dvojím 

po sobě jdoucím ředění). Jak je patrné, směrodatné odchylky při některých časových 

intervalech nelze považovat za zanedbatelné. Stejně tak profil křivky je nesnadno čitelný pro 

odečet časového intervalu odpovídajícímu exponenciální, či pozdní exponenciální fázi. 
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Zůstalo tedy u rozhodnutí zvolit pro získávání bakteriálního kultivačního filtrátu časový 

interval okolo šesti hodin. 

Co se obecně studování růstových závislostí čas versus CFU týká, je třeba si přiznat, 

že zavedení řady laboratorních kroků vedoucích až k odečtu CFU z Mc Leod půd sebou nese 

také vyšší pravděpodobnost zanesení chyb (nedostatečný vortex při ředění bakteriálních 

suspenzí; ulpění části bakterií na L-hokejce, prostřednictvím které jsou bakterie masivně na 

Mc Leod půdy vysety;  možnost vzájemného přerůstání bakteriálních kolonií a z toho důvodu 

nepřesný odečet CFU, … atd.). 

 

Pro studium bakteriální patogeneze F. tularensis, v našem případě zejména pro průkaz 

sekrece a studium obsahu vesiklů vnější membrány, byl také mapován růst kmene LVS 

v nekompletním Chamberlainově médiu bez Fe (viz. Obrázek č.: 20). Vycházelo se ze tří, na 

sobě nezávislých pokusů. Data vynesená do grafické závislosti nevykazovala výrazné 

směrodatné odchylky. 

Profil této růstové křivky opět odpovídá profilu růstové křivky zmapované  

pracovníkem  ÚMP FVZ UO, panem Mgr. Jurajem Lenčem, PhD. [239]. 

Zvolený čas, ve kterém byla kultivace bakterií zastavena za účelem získávání 

bakteriálních filtrátů, odpovídal cca šesté hodině (O.D. okolo 0,5, viz. Obrázek č.: 20). Na 

rozdíl od profilu růstové křivky bakterie kultivované v kompletním Chamberlainově médiu, 

v tomto případě nedocházelo k propadu, či stagnaci nárůstu hodnot O.D. a následovnému 

vzestupu. 
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Obrázek č.: 20   Růstová křivka bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS, 

kultivace v nekompletním Chamberlainově médiu (bez Fe) 

 

 

Legenda: : Červená šipka znázorňuje časový interval kultivace, při kterém byl růst bakterií 

zastaven s cílem získat bakteriální kultivační filtráty 

 

 

3.1.2. Profil růstové křivky bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene FSC200 

 

Dalším kmenem zvoleným pro komparativní analýzu proteinového profilu 

bakteriálních kultivačních filtrátů F. tularensis byl kmen FSC200, bakterie F. tularensis 

subsp. holarctica. Profil křivky velmi výrazně připomíná profil růstové křivky bakterie F. 

tularensis kmene  LVS. V tomto případě byla kultivace bakterií ukončována v kultivačním 

čase okolo sedmé hodiny (viz. Obrázek č.: 21).  

Hodnocení růstové křivky vycházelo ze třech na sobě nezávislých pokusů, kdy v rámci 

každého byly bakterie kultivovány ve dvou kultivačních nádobách a z každé nádoby byl 

v rámci jednotlivých pokusů odebírán reprezentativní vzorek bakteriální suspenze 

k proměření O.D. ve stanovených časových intervalech. 
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Obrázek č.: 21 Růstová křivka bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene FSC200, 

kultivace v kompletním Chamberlainově médiu  

 

Legenda: : Červená šipka znázorňuje časový interval kultivace, při kterém byl růst bakterií 

zastaven s cílem získat bakteriální kultivační filtráty 

 

 

 

3.1.3. Profil růstové křivky bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 

 

Posledním bakeriálním kmenem F. tularensis, jehož růst v Chamberlainově médiu byl 

mapován, je kmen SchuS4. Vzhledem k daným bezpečnostním podmínkám pro práci s vysoce 

virulenčními mikroorganismy, kam patří i F. tularensis kmene SchuS4, práce probíhala 

v laboratoři BSL3 (biosafety level 3), na pracovišti Vúvel v Brně pod vedením paní MVDr. 

Markéty Reichelové.  

Instrumentální vybavení laboratoře se v zásadě lišilo především typem inkubátoru. 

Zatímco naše laboratoř je vybavena inkubátorem, který splňuje vyšší technické nároky (po 

otevření dvířek, velmi rychlá zpětná regulace na původní nastavenou teplotu), u stolního 

inkubátor BSL3 laboratoře ke srovnatelně rychlé regulaci teploty nedocházelo. Tato 

skutečnost nabízí jedno z možných vysvětlení, proč profil růstové křivky F. tularensis kmene 

SchuS4 nekoresponduje s profilem křivek předchozích dvou kmenů.  

V případě kmene SchuS4 byl pro získávání bakteriálního kultivačního filtrátu zvolen 

časový interval okolo deseti hodin (viz. Obrázek č.: 22). Vzhledem k velmi striktním 
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bezpečnostním podmínkám laboratoře nemohla být dostatečně důsledně mapována růstová 

závislost čas versus CFU (vznik aerosolu při vortexování, ředění bakteriální suspenze).  

 

Obrázek č.: 22 Růstová křivka bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4, 

kultivace v kompletním Chamberlainově médiu 

 

Legenda: : Červená šipka znázorňuje časový interval kultivace, při kterém byl růst bakterií 

zastaven s cílem získat bakteriální kultivační filtráty 

 

 

3.2. 1 D SDS-PAGE elektroforéza, hrubé mapování proteinů filtrátu, 

analýza a  identifikace proteinů separovaných v proteinových zónách 

 

1 D elektroforéza byla zvolena především pro hrubé mapování proteinů filtrátů 

získaných z rozdílných kmenů bakterie F. tularensis. Stejně tak byla například zvolena pro 

hrubé mapování skladby proteinů filtrátů získaných v různých kultivačních časech (v této 

práci výsledky nepublikovány).  

Pro komparativní analýzu proteinů filtrátu byly využity na začátku studia pouze dva 

kmeny F. tularensis reprezentující dva různé bakteriální poddruhy lišící se výrazně ve 

virulenci. Kmen LVS, který reprezentoval méně virulentní bakterie F. tularensis subsp. 

holarctica a vysoce virulentní kmen SchuS4, který reprezentoval bakterie F. tularensis subsp. 

tularensis.  
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Prvním krokem vedoucím k získání vzorku pro následný krok 1 D elektroforézy byla 

kultivace bakterií příslušného kmene v Chamberlainově médiu za standardních kultivačních 

podmínek. Následoval krok získání kultivačního filtrátu, kdy bakterie byly kultivovány do 

určité O.D., dále byly bakterie centrifugovány, supernatant byl filtrován a koncentrován 

pomocí centrifučaních tub Centricon. Následoval krok dialyzační (ve střívku) a koncentrace 

vzorku na vakuovém koncentrátoru. Posledním krokem před vlastní 1 D elektroforézou bylo 

stanovení bílkoviny ve vzorku.  

 

Na obrázku č.: 23 jsou demonstrovány výsledky analýzy proteinů filtrátu bakterie F. 

tularensis susbp.holarctica kmene LVS, kdy pomocí programu KODAK 1D Image Analysis 

Software (Eastman Kodak Company, USA) byly jednotlivým proteinovým zónám se 

separovanými proteiny přiřazovány jednak molekulové hmotnosti, dále také byla určena 

relativní intenzita jednotlivých proteinových zón. Získané informace byly poté porovnávány 

s výsledky proteinových profilů získaných z jiných bakteriálních kmenů, či získaných 

z kultivace v nekompletních Chamberlainově médiu, apod.    
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Obrázek č.: 23 Softwarová analýza 1 D elektroforetické mapy se separovanými proteiny 

filtrátu bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS. Použitý separační gel byl 12%. 

Proteiny v gelu byly detekovány stříbřením, nanáška vzorku činila 35 µg, nanáška standardu 

činila 8 µl 

14 400

66 200

45 000

31 000

21 500

97 400

MW (Da) Označení 
proteinové 

zóny

Určená 
MW (Da)

Určená 
relativní 
intenzita

1 80 658 0,0922

2 59 840 0,0643

3 56 395 0,0674

4 42 666 0,0418

5 32 111 0,0974

6 30 722 0,1326

7 25 383 0,1375

8 18 806 0,0612

9 17 399 0,0453

1

2

4

6
5

7

9
8

3

Analýza pomocí programu KODAK 1D
Image Analysis SoftwareLVS MW standard

 

Legenda: Na levé straně (pod označením LVS) byly separovány proteiny filtrátu bakterie F. 

tularensis susbp. holarctica kmene LVS, číselně jsou vyznačeny proteinové zóny (1-9), 

kterým byla přiřazena hodnota molekulové hmotnosti (MW) a u kterých byla také určena 

relativní intenzita proteinové zóny (viz. tabulka na pravé straně obrázku). Sloupec MW 

standard obsahuje separované proteiny molekulového standardu (SDS-PAGE Molecular 

Weight, Low Range, Bio-Rad, USA), dle kterých na základě softwarové analýzy byly 

přiřazovány molekulové hmotnosti separovaným proteinovým zónám vzorků.  

MW (Da),(molecular weight, dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton 
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Obrázek č.: 24 Softwarová analýza 1 D elektroforetické mapy se separovanými proteiny 

filtrátu bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4. Použitý separační gel byl 12%. 

Proteiny v gelu byly detekovány stříbřením, nanáška vzorku činila 35 µg, nanáška standardu 

činila 5 µg 

Označení 
proteinové 

zóny

Určená 
MW (Da)

Určená 
relativní 
intenzita

1 80 381 0,3138

2 58 531 0,2124

3 55 374 0,1102

4 40 536 0,0416

5 31 811 0,0355

6 19 051 0,0541

7 17 337 0,0789

8 16 236 0,0483

1 DE map – SCHU S4
Analýza pomocí programu KODAK 1D Image 

Analysis Software

14 400

66 200

45 000

31 000

21 500

MW (Da)

1

2
3

4

5

6

7
8

MW standard SchuS4

 

Legenda: Na levé straně (pod označením MW standard) byly separovány proteiny 

molekulového standardu (SDS-PAGE Molecular Weight, Low Range, Bio-Rad, USA), 

sloupec s označením SchuS4 odpovídá separovaným proteinům filtrátu bakterie F. tularensis 

susbp. tularensis kmene SchuS4, číselně jsou vyznačeny proteinové zóny (1-8). Na pravé 

straně je tabulka s daty, které odpovídají hodnotám molekulové hmotnosti a relativní intenzity 

proteinových zón analyzovaných pomocí programu KODAK 1D Image Analysis Software.  

MW (Da),(molecular weight, dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton 

 

Pro provedení následovného kroku identifikace proteinů separovaných v proteinových 

zónách byly 1 D elektroforetické gely barveny koloidním modřením. Omodřené proteinové 

zóny byly vyříznuty a proteiny v gelech byly štěpeny trypsinem. Peptidy byly analyzovány 

pomocí instrumentace MS/MS (LC Q-TOF MS) a spektra byla vyhodnocována pomocí 

softwaru Phenyx Genebio v. 2.1. Dílčí výsledky jsou prezentovány na obrázku č.:  25.   
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Proteinová 
zóna

MW
(Da)

pI Číslo ORF Identifikovaný protein

1 82 448 5,47 FTT0721c Catalase-peroxidase

5,6 26 874 6,072 FTT0766 Purine nucleoside phoshatase

8,9 18 495 5,508 FTT1441 Conserved hypothetical protein

1

5,6

8,9

 

Proteinová 
zóna

MW
(Da)

pI Číslo ORF Identifikovaný protein

1 82 448 5,47 FTTT0721c Catalase-peroxidase

2 57 749
57 428

6,3
5,0

FTT0221
FTT1696

Acid phosphatase precursor
GroEL

3 57 700
61 452
82 501

6,3
6,0
5,4

FTT0221
FTT1315c
FTT0721c

Acid phosphatase precursor

Glucose-6-phosphate isomerase

Catalase-peroxidase precursor

4 39 042
37 285

5,5
6,6

FTT0726c
FTT1368c

Glycerophosphoryl diester
phosphodiesterase family protein
Glyceraldehyde-3-phosphate
dehydrogenase

1

2
3

4

 

 

Legenda: A) Identifikované proteiny bakterie F. tularensis kmene LVS separované 

v proteinových zónách na 1D SDS-PAGE elektroforetickém gelu (detekce stříbřením, 

nanáška 35µg) , v levé části je znázorněn sloupec separovaných proteinů s proteinovými 

zónami, u kterých označení koresponduje s označením uvedeným v tabulce na pravé straně 

obrázku. V tabulce na pravé straně jsou uvedeny identifikované proteiny jednotlivých 

proteinových zón.  

B) Identifikované proteiny bakterie F. tularensis kmene SchuS4 separované v proteinových 

zónách na 1D SDS-PAGE elektroforetickém gelu (detekce stříbřením, nanáška 35µg), v levé 

části je znázorněn sloupec separovaných proteinů s proteinovými zónami, u kterých označení 

Obrázek č. 25 Identifikované proteiny bakteriálních filtrátů získaných ze dvou kmenů 
bakterie F. tularensis 
 

A) 

B) 
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koresponduje s označením uvedeným v tabulce na pravé straně. Na pravé straně jsou uvedeny 

identifikované proteiny jednotlivých proteinových zón. 

MW (Da),(molecular weight, dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton; pI (isoelectric 

point), isoelektrický bod; ORF (open reading frame), otevřený čtecí rámec 

 

Tyto dílčí výsledky již samy o sobě přinesly řadu zajímavých poznatků, jako bylo 

například odhalení kvantitativních změn v zastoupení proteinů filtrátu různých bakteriálních 

kmenů (příkladem může být enzym kataláza-peroxidáza, FTT0721c), či odhalení 

kvalitativních rozdílů (například přítomnost enzymu kyselé fosfatázy, FTT0221), a řady 

dalších (více informací dále v textu).  

 

 

3.3. 2D SDS-PAGE elektroforéza, analýza a identifikace proteinů filtrátu 

separovaných na 2 D SDS-PAGE elektroforetických gelech 

 

Stěžejní část studia sekretomu bakterie F. tularensis spočívala ve využití 2 D SDS-

PAGE elektroforetické separační techniky, respektive v přípravě 2 D elektroforetických gelů 

(neboli také tzv. 2 D elektroforetických proteinových map). Proteinové mapy s detekovanými 

proteinovými spotami byly podrobeny kvalitativní a kvantitativní analýze a také došlo k 

vyřezávání proteinových spot z modřených gelů, které byly dále podrobeny štěpení trypsinem, 

MS analýze a identifikaci.  

Před vlastním krokem separace pomocí 2 D elektroforézy byly připraveny vzorky 

obsahující proteiny filtrátů z různých studovaných kmenů (LVS, FSC200, SchuS4) bakterie 

F. tularensis.  

Bakterie byly kultivovány za standardních podmínek v kompletním Chamberlainově 

médiu a v určeném čase byla kultivace ukončena za účelem získání bakteriálního filtrátu. Pro 

získání bakteriálního filtrátu byly nejdříve bakterie centrifugovány a poté byl získaný 

supernatant filtrován přes filtr s porozitou 0,22 µm. Proteinový filtrát byl dále koncentrován 

buď pomocí centrifugačních tub Centricon, či pomocí koncentrační cely (Stirred cell). 

Koncentrované proteinové vzorky byly dialyzovány proti pufru 20 mM Tris-HCl, pH 7,34 a 

po dialýze byla provedena další koncentrace vzorku pomocí vakuového koncentrátoru. Byla 

změřena koncentrace proteinů ve vzorku a vzorek byl purifikován pomocí Clean Up kitu. 

Poslední krok spočíval v přípravě vzorku pro samotnou 2 D elektroforetickou separaci.  
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Proteiny separované v 2D elektroforetických gelech a detekované modřením byly 

vyřezány z gelu, štěpeny trypsinem a analyzovány především instrumentací MALDI-TOF 

MS. 

2 D elektroforetické mapy s proteiny detekovanými stříbřením byly podrobovány 

komparativní softwarové analýze. Proteinové spoty těchto map byly anotovány 

korespondujícími úspěšně analyzovanými a identifikovanými proteiny z 2 D 

elektroforetických modřených map.   

V rámci každého studovaného kmene bakterie F. tularensis byly získány vždy 

minimálně tři 2 D stříbřené elektroforetické mapy.  

 

Na obrázku č.: 26 je přítomna reprezentativní 2 D eletroforetická mapa se 

separovanými proteiny kultivačních filtrátů bakterie F. tularensis susbp. holarctica kmene 

LVS.   

Pomocí softwaru ImageMaster 2D Platinum 6.0 bylo v průměru na jednu mapu 

detekováno 156 proteinových spot. Z komparativní analýzy gelů se separovanými proteiny 

filtrátu získanými z různých bakteriálních kmenů vyšlo, že 56 spot je unikátních pro kmen 

LVS ve srovnání s kmenem FSC200 a 74 spot je unikátní pro kmen LVS ve srovnání s 

kmenem SchuS4.  
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Obrázek č.:  26  Reprezentativní 2 D elektroforetická mapa separovaných proteinů 

kultivačních filtrátů bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS; 9-16% gel, pH 3-10 

gradientový IPG proužek, proteiny detekované stříbřením 

 

 

 

Legenda: Čísla označující proteinové spoty se váží k identifikovaným proteinům 

prezentovaným v tabulce č.: 11 

MW (Da), (molecular weight, dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton 

 

Na obrázku č.: 27 je prezentována reprezentativní 2 D elektroforetická mapa se 

separovanými proteiny kultivačního filtrátu bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene 

FSC200.  

Pomocí softwaru ImageMaster 2D Platinum 6.0 bylo v průměru na jednu mapu 

detekováno 240 proteinových spot. Z komparativní analýzy gelů se separovanými proteiny 

filtrátů získanými z různých bakteriálních kmenů vyšlo, že 96 spot je unikátních pro kmen 

FSC200 ve srovnání s kmenem LVS a 117 spot je unikátních pro FSC200 ve srovnání 

s kmenem SchuS4.  
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Obrázek č.: 27 Reprezentativní 2 D elektroforetická mapa se separovanýcmi proteiny 

kultivačního filtrátu bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene FSC200;  9-16% gel, pH 

3-10 gradientový IPG proužek, proteiny detekované stříbřením 

 

 

 

Legenda: Čísla označující proteinové spoty se váží k identifikovaným proteinům 

prezentovaným v tabulce č.: 11 

MW (Da), (molecular weight, dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton 

 

Na obrázku č.: 28 je prezentována 2 D elektroforetická mapa se separovanými 

proteiny kultivačního filtrátu bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4. Pomocí 

softwaru ImageMaster 2D Platinum 6.0 bylo v průměru na jednu mapu detekováno 184 

proteinových spot. Z komparativní analýzy gelů se separovanými proteiny filtrátů získanými 

z různých bakteriálních kmenů vyšlo, že 71 spot je unikátních pro kmen SchuS4 ve srovnání 

s kmenem LVS a 61 spot je unikátních pro kmen SchuS4 ve srovnání s kmenem FSC200.  
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Obrázek č.: 28 Reprezentativní 2 D elektroforetická mapa separovaných proteinů kultivačních 

filtrátů bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4;  9-16% gel, pH 3-10 

gradientový IPG proužek, proteiny detekované stříbřením 

 

 

 

Legenda: Čísla označující proteinové spoty se váží k identifikovaným proteinům 

prezentovaným v tabulce č.: 11 

MW (Da), (molecular weight, dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton 

 

Pomocí MS analýzy a příslušných programů byly identifikovány proteiny kultivačních 

filtrátů. V tabulce č.: 11 je uveden výčet identifikovaných proteinů kultivačních filtrátů 

získaných z různých kmenů bakterie F. tularensis. 
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Tabulka č.:  11 Seznam identifikovaných proteinů kultivačních filtrátů různých kmenů 

bakterie F. tularensis 

Identifikované proteiny kultiva čního filtrátu bakterie  F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS 

Číslo spoty Číslo ORF Jméno proteinu Teoretická MW 

(Da)/pI 

1 FTL_1191 Chaperone protein dnaK 69254/4.88 

2,3,4,5,6 FTL_1504 Peroxidase/catalase  82500/5.37 

7 FTL_1714 Chaperone protein, groEL 57429/4.96 

8,9 FTL_0269 NAD(P)- specific glutamate dehydrogenase  49108/6.49 

10 FTL_0477 Glycine cleavage system aminomethyltransferase T  39584/5.73 

11 FTL_1511 Glycerophosphoryl diester phosphodiesterase family protein 29644/8.84 

12 FTL_1146 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 21940/5.39 

13,14,15 FTL_1780 Triosephosphate isomerase 27656/4.98 

16,17,18,19,

20 

FTL_1461 Purine nucleoside phosphorylase 26892/5.87 

21 FTL_1785 Succinate dehydrogenase iron-sulfur protein 26594/7.93 

22 FTL_1605 Peptidase family S49 protein 38116/9.12  

    

23 FTL_1432 D-ribulose-phosphate 3-epimerase 24044/5.29 

24,25 FTL_1791 Superoxide dismutase (Fe) 21940/5.39 

26 FTL_0207 Pyrrolidone-carboxylate peptidase  24634/8.98 

27 FTL_1749 Transcription antitermination protein nusG 20040/8.71  

28 FTL_1015 AhpC/TSA family protein 19698/5.13 

29 FTL_0965 ATP-dependent protease, proteasome-related peptidase subunit  19802/6.17 

30 FTL_1748 50S ribosomal protein L11 15256/9.49  

31,32 FTL_0617 Conserved hypothetical protein  18507/5.34 

33 FTL_0895 Histone-like protein HU form B 9474/9.79 

34 FTL_1498 Translation initiation inhibitor  13753/5.49 

Identifikované proteiny kultiva čního filtrátu bakterie F. tularensis subsp. holarctica kmene 

FSC200 

Číslo spoty Číslo ORF Jméno proteinu Teoretická MW 

(Da)/pI 

1 FTT1269c/ 

FTL_1191 

Chaperone protein dnaK 69254/4.88 

2,3,4,5 FTT0721c/ 

FTL_1504 

Peroxidase/catalase 82500/5.37 

6,7 FTT1526c 

/FTL_0588 

Isocitrate dehydrogenase 83454/6.51 

8 FTT1696/ 

FTL_1714 

Chaperone protein, groEL 57429/4.96 

9 FTT1329/ 

FTL_1490 

2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase 57599/5.83 

10 FTT0955c/ 

FTL_1248 

Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex 49518/5.70 

11 FTT0504c/ 

FTL_1553 

Succinyl-CoA synthetase beta chain 41542/5.24 

∗Pokračování tabulky č.: 11 na straně 129 
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∗Pokračování tabulky č.: 11 ze strany 128 

12 FTT1368c/F

TL_1146 

Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 21940/5.39 

13 FTT0766/ 

FTL_1461 

Purine nucleoside phosphorylase 26892/5.87 

14 FTT0080/ 

FTL_1780 

Triosephosphate isomerase 27656/4.98 

15 FTT0068/ 

FTL_1791 

Superoxide dismutase (Fe) 21940/5.39 

16,17 FTT1441/ 

FTL_0617 

Conserved hypothetical protein  18507/5.34 

Identifikované proteiny kultiva čního filtrátu bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene 

SchuS4 

Číslo spoty Číslo ORF Jméno proteinu Teoretická MW 

(Da)/pI 

1 FTT1269c Chaperone protein dnaK 69254/4.88 

2,3,4,5,6 FTT0721c Peroxidase/catalase 82500/5.37 

7 FTT1696 Chaperone protein, groEL 57429/4.96 

8,9,10,11,12,13 FTT0221 Acid phosphatase (precursor) 57749/6.16 

14 FTT0583 Outer membrane protein associated protein 41417/5.58 

15,16 FTT0726c Glycerophosphoryl diester phosphodiesterase family 

protein 

29644/8.84 

17,18,19 FTT1368c Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 21940/5.39 

20 FTT0535c Lactate dehydrogenase 34091/6.84 

21,22 FTT0611c Beta-lactamase 31983/7.66 

23 FTT0080 Triosephosphate isomerase 27656/4.98 

24,25 FTT0766 Purine nucleoside phosphorylase 26892/5.87 

26 FTT1075 Transcriptional regulator 27922/7.00 

27,29 FTT0484 Hypothetical protein  25683/8.49 

28 FTT1023c Fumarylacetoacetate hydrolase family protein 22321/6.31 

30 FTT0789 D-ribulose-phosphate 3-epimerase 24044/5.29 

31,32 FTT0068 Superoxide dismutase (Fe) 21940/5.39 

33 FTT1376 Acyl carrier protein 10660/4.23 

34 FTT1747 Outer membrane protein 20945/5.32 

35 FTT0316 Ribosome recycling factor 20544/5.42 

36 FTT0557 AhpC/TSA family protein 19698/5.13 

37 FTT0704 Hypothetical protein  20975/9.23 

38 FTT1060c 50S ribosomal protein L9 16075/5.55 

39, 40 FTT1441 Hypothetical protein 18507/5.34 

41 FTT1338c Translation initiation inhibitor 13753/5.49 

42 FTT0471 3-dehydroquinate dehydratase 16330/6.06 

43 FTT1695 Chaperonin protein, groES 10245/5.46  

 

Legenda: ORF (open reading frame), otevřený čtecí rámec; MW (Da), (molecular weight, 

dalton), molekulová hmotnost, jednotka dalton; pI (isoelectric point), isoelektrický bod 
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3.4. Softwarová analýza proteinových 2 D elektroforetických map, 

softwarová bioinformatická analýza identifikovaných proteinů 

 

Nejen identifikace proteinů filtrátů, ale také komparativní analýza 2 D 

elektroforetických map byla využita za účelem získání, či rozšíření poznatků týkajících se 

kandidátních sekretovaných proteinů. Komparativní analýza spočívala ve využití softwaru 

ImageMaster 2D Platinum 6.0, který dopomohl odhalit jak kvalitativní, tak statisticky 

významné kvantitativní změny v proteinech filtrátů jednotlivých kmenů.  

Na následujících obrázcích jsou poukázány vybrané výstupy z komparativní analýzy 

vážící se k identifikovaným proteinům, které si zaslouží více pozornosti, vzhledem k jejich 

roli v patogenezi infekčních onemocnění jiných bakteriálních mikroorganismů a také 

vzhledem k výsledkům získaných v rámci bioinformatické analýzy. 

 

 

3.4.1. Peroxidáza/kataláza 

 

Prvním identifikovaným proteinem, který si po právu zasluhuje dostatek pozornosti je 

peroxidáza/kataláza (katG). Tento protein byl identifikován ve více nábojových isoformách 

v kultivačních bakteriálních filtrátech všech třech zmiňovaných studovaných bakteriálních 

kmenů (viz. Obrázek č.: 29). Tento protein byl identifikován v 5 spotách 2 D 

elektroforetických map kmene LVS, ve 4 spotách u kmene FSC200 a opět v 5 spotách u 

kmene SchuS4. Spoty, které odpovídaly jmenovanému identifikovanému proteinu 

nevykazovaly při komparativní analýze 2 D elektroforetických map různých kmenů 

statisticky významných kvantitativních změn (tj. minimálně 2,5 krát vyšší/nižší rozdíl 

v průměrných hodnotách relativních objemů spot, hladina významnosti t- testu menší jak 

0,05).   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrázek č.: 29 Komparativní softwarová analýza protein

kultivací  třech bakteriálních kmen

jsou prezentovány výseky z 2 D elektroforetických map (

IPG proužky, proteiny detekované st

na odpovídající spoty proteinu peroxidáza/kataláza v jednotlivých gelech. 

 

 

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filt

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; 

spoty 

 

Enzym peroxidáza/kataláza má schopnost rozkládat peroxid vodíku. Tí

mechanismem může přispívat 

vznikajícího během procesu oxidativního vzplanutí u fagocytujích bun

zdá být sekretovaným u bakterie 

prostoru i jinými bakteriemi jako je nap
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.: 29 Komparativní softwarová analýza proteinů kultivačních filtrát

ech bakteriálních kmenů F. tularensis, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

2 D elektroforetických map (9-16% gely, pH 3

IPG proužky, proteiny detekované stříbřením) odpovídající různým kmenů

na odpovídající spoty proteinu peroxidáza/kataláza v jednotlivých gelech.  

 

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filt

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; červené křížky označují detekované proteinové 

Enzym peroxidáza/kataláza má schopnost rozkládat peroxid vodíku. Tí

ispívat k ochraně bakterie před negativním efektem peroxidu vodíku 

hem procesu oxidativního vzplanutí u fagocytujích buněk

zdá být sekretovaným u bakterie Helicobacter pylori [240] a je uvolňován do extracelulárního 

prostoru i jinými bakteriemi jako je například Mycobacterium tuberculosis 

ních filtrátů získaných 

, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

16% gely, pH 3-10 gradientové 

zným kmenům. Šipky směřují 

 

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

detekované proteinové 

Enzym peroxidáza/kataláza má schopnost rozkládat peroxid vodíku. Tímto 

ed negativním efektem peroxidu vodíku 

ěk.  Tento protein se 

ován do extracelulárního 

tuberculosis [241], nebo 
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Bacillus sp. No 13 [242]. U jiné bakterie jakou je Pseudomonas aeruginosa významně 

přispívá k osmoprotekci, virulenci a je zásadním proteinem podmiňujícím intracelulární 

replikaci zmíněné bakterie [243]. 

V sekvenci tohoto identifikovaného proteinu je přítomen signální peptid (predikce 

programem SignalP, viz. Tabulka č.: 13), který dovoluje vzhledem k prokázané lokalizaci 

tohoto proteinu označit za kandidátní sekretovaný protein skrze sec-dependentní 

mechanismus (v případě F. tularensis by mohlo jít o sekreční systém typu II). Co se týče 

lokalizace, byla pomocí programu Psort predikována lokalizace ve vnější membráně.  

 

Peroxidáza/kataláza patří do početné rodiny proteinů, kterým je společná funkce 

jakýchsi zametačů, likvidátorů (scavengers) reaktivních forem kyslíku (ROS, reactive oxygen 

species) vznikajících v hostitelské buňce.  

Do stejné rodiny patří také „AhpC/TSA family protein“ (protein rodiny AhpC/TSA-

alkyl hydroperoxide reductase subunit C/thiol specific antioxidant), identifikovaný mezi 

proteiny filtrátu pouze u kmene LVS. I když k úspěšné identifikaci tohoto proteinu došlo 

pouze u kmene LVS, na 2 D elektroforetických mapách kmene FSC200 a SchuS4 byly na 

základě komparativní softwarové analýzy odhaleny odpovídající spoty. Statisticky významné 

kvantitativní změny v zastoupení tohoto proteinu v kultivačních filtrátech vybraných 

studovaných kmenů F. tularensis nebyly odhaleny.  

Jiným proteinem řazeným do stejné rodiny, který byl také identifikován v rámci naší 

studie, je protein superoxid dismutáza (superoxide dismutase, FeSOD). Tento protein byl 

s úspěchem identifikován mezi proteiny kultivačních filtrátů všech třech vybraných 

bakteriálních kmenů.   

 

 

3.4.2. Beta-laktamáza 

 

Enzym beta-laktamáza (beta-lactamase) je produkován řadou bakterií, kterým uděluje 

díky své enzymatické funkci rezistenci vůči beta-laktamovým antibiotikům (štěpení beta-

laktamového kruhu beta-laktamových antibiotik).  

Tento protein byl identifikován pouze v bakteriálním filtrátu F. tularensis kmene 

SchuS4 (identifikován ve dvou proteinových spotách). Na základě  komparativní analýzy 

ovšem byla objevena odpovídající spota na 2 D elektroforetické mapě proteinů filtrátu F. 



 

 

tularensis kmene FSC200. V př

kmene LVS nebyla detekovaná ž

 

Obrázek č.: 30 Komparativní softwarová analýza protein

kultivací  třech bakteriálních kmen

jsou prezentovány výseky z 2 D elektroforetických map (

IPG proužky, proteiny detekované st

na odpovídající spoty proteinu beta

 

 

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; 

spoty 
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případě 2 D elektroforetické mapy proteinů filtrátu 

kmene LVS nebyla detekovaná žádná odpovídající spota (viz. Obrázek č.: 30). 

Komparativní softwarová analýza proteinů kultivačních filtrát

ech bakteriálních kmenů F. tularensis, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

2 D elektroforetických map (9-16% gely, pH 3

IPG proužky, proteiny detekované stříbřením) odpovídajích různým kmenů

na odpovídající spoty proteinu beta-laktamázy v jednotlivých gelech 

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

álního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; červené křížky označují detekované p

ů filtrátu F. tularensis 

č.: 30).  

ních filtrátů získaných 

, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

16% gely, pH 3-10 gradientové 

zným kmenům. Šipky směřují 

  

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

álního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

ují detekované proteinové 
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V rámci genomu bakterie F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 jsou 

chromosomálně kódovány dva proteiny, beta-laktamázy (FTT0681c, bla1; FTT0611c, bla2). 

Rekombinantní exprese proteinů beta-laktamáz F. tularensis kmene LVS poukázala na to, že 

bla1 LVS  nekóduje funkční beta-laktamázu, zatímco u bla2 LVS je tomu naopak [244].  

Ve studii publikované autory Hubálek, M., et al. (2004) bylo v rámci komparativní 

analýzy extrahovaných buněčných proteinů bakterie F. tularensis různých kmenů odhaleno, 

že enzym beta-laktamáza je proteinem specifickým pro F. tularensis subsp. tularensis [245]. 

U většiny gram-negativních bakterií dochází ke kumulaci beta-laktamáz 

v periplasmatickém prostoru. Přesto, podobně jako je tomu v našem případě, tento protein byl 

detekován v extracelulárním prostředí například u bakterie Acinetobacter calcoaceticus [246]. 

U bakterie Mycobacterium smegmatis byla prokázaná sekrece beta-laktamázy Tat sekreční 

cestou [248] a u Pseudomonas aeruginosa šlo o transport do extracelulárního prostředí 

zprostředkovaný membránovými vesikly [249].  

Rovněž v sekvenci tohoto identifikovaného proteinu je přítomen signální peptid 

(predikce programem SignalP, viz. Tabulka č.: 13).  Na základě programu Psort byla 

predikována periplasmatická lokalizace.  

 

 

3.4.3. Kyselá fosfatáza 

 

Velmi slibným proteinem identifikovaným pouze mezi proteiny kultivačního filtrátu 

vysoce virulenčního kmene SchuS4 je kyselá fosfatáza (Acp). Acp bakterie F. tularensis 

vykazuje velmi širokou substrátovou specifitu, vykazující také fosfolipázovou enzymatickou 

aktivitu.  

Purifikovaný rekombinantní enzym Acp F. tularensis byl schopen potlačit proces 

respiračního vzplanutí u stimulovaných neutrofilů. Jedna z hypotéz vysvětlující tuto 

schopnost stojí na tom, že dochází k negativnímu ovlivnění signálních cest hostitelských 

buněk z důvodu defosforylace substrátů, které jsou zásadní pro aktivaci fagocytů [139].  

Role a významnost enzymu Acp F. tularensis byla také demonstrována studiem 

mutantního kmene F. tularensis subsp. novicida ∆Acp, u kterého bylo vysledováno, že v 

modelu in vivo došlo ke snížení virulence a také, že bakterie opožděně unikaly z fagosomu 

makrofágů. V tomto případě se nabízí hypotéza vycházející z role Acp jakožto enzymu 
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s fosfolipázovou aktivitou, která stojí za poškozením fagosomální membrány makrofágů 

[249].  

Přítomnost Acp byla, podobně jak je tomu v našem případě, detekována pouze mezi 

extrahovanými buněčnými proteiny bakterie F. tularensis subsp. tularensis a subsp. 

mediasiatica, nikoliv však u subsp. holarctica [245].  

Role ve virulenci a sekreci tohoto proteinu byla demonstrována u řady jiných bakterií, 

jako je například Staphylococcus aureus kmen 154 [250], Mycobacterium tuberculosis [251], 

či Legionella pneumophila [252].  

 

Acp byla identifikována v 6 proteinových spotách 2 D elektroforetických map bakterie 

F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4 (viz. Obrázek č.: 31). V případě kmene LVS, 

komparativní analýzou nebyla objevena žádná spota korespondující ke Acp proteinovým 

spotám kmene SchuS4. V případě kmene FSC200, komparativní analýza odhalila jednu 

možnou spotu, která dle pozice MW/pI koreluje se proteinovou spotou odpovídající Acp. 

Nicméně, i opakovaná snaha o identifikaci proteinu této spoty nevedla k úspěchu.  

U Acp byla na základě bioinformatické analýzy predikována extracelulární lokalizace 

s přítomností signálního peptidu v aminokyselinové sekvenci proteinu (viz. Tabulka č.: 11). 

Tato predikce spolu s průkazem přítomnosti v bakteriálním filtrátu činí tento protein 

velmi výrazným kandidátem na sekreci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrázek č.: 31 Komparativní softwarová analýza protein

kultivací  třech bakteriálních kmen

jsou prezentovány výseky z 2 D elektroforetických m

proužky, proteiny detekované st

odpovídající spoty (místa, kde by m

jednotlivých gelech. 

 

 

Legenda: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; 

spoty 
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Komparativní softwarová analýza proteinů kultivačních filtrát

ech bakteriálních kmenů F. tularensis, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

2 D elektroforetických map (9-16% gel, pH 3-

proužky, proteiny detekované stříbřením) odpovídajících různým kmenům. Šipky sm

odpovídající spoty (místa, kde by měly být spoty přítomny) proteinu kyselé fosfatázy v 

s (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; červené křížky označují detekované proteinové 

ních filtrátů získaných 

, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

10 gradientové IPG 

ům. Šipky směřují na 

ítomny) proteinu kyselé fosfatázy v 

 

s (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny filtrátu 

bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

ují detekované proteinové 



 

 

Byla rovněž provedena komparativní analýza 2 D elektroforetických map se 

separovanými proteiny celobun

filtrátu bakterie F. tularensis

výrazně vyšší kvantitativní zastoupení zaujímá tento protein v

tularensis kmene SchuS4, nežli v

přípravy celobuněčného lyzátu 

nejednalo se o stěžejní náplň práce). 

 

Obrázek č.: 32 Komparativní softwarová analýza protein

kultivačního filtrátu získaného

prezentovány výseky z 2 D elektroforetických map (

proužky, proteiny detekované st

kyselé fosfatázy v jednotlivých gelech

Legenda: SchuS4 WCL (whole cell lysate proteins  of SchuS4 strain), proteiny celob

lyzátu bakteriálního kmene SchuS4; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; 

spoty 
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ž provedena komparativní analýza 2 D elektroforetických map se 

separovanými proteiny celobuněčného lyzátu a map se separovanými proteiny kultiva

F. tularensis subsp. tularensis kmene SchuS4. Tato analýza odhalila, že 

 vyšší kvantitativní zastoupení zaujímá tento protein v kultivač

kmene SchuS4, nežli v celobuněčných lyzátech (viz. Obrázek 

ného lyzátu pro tento účel komparace v experimentální č

ň práce).  

.: 32 Komparativní softwarová analýza proteinů celobuněčného lyzátu a protein

ního filtrátu získaného kultivací  F. tularensis kmene SchuS4. Na obrázku jsou 

2 D elektroforetických map (9-16% gely, pH 3-10 gradientové IPG 

proužky, proteiny detekované stříbřením). Šipky směřují na odpovídající spoty proteinu 

vých gelech 

 

(whole cell lysate proteins  of SchuS4 strain), proteiny celob

ního kmene SchuS4; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; červené křížky označují detekované proteinové 

ž provedena komparativní analýza 2 D elektroforetických map se 

ného lyzátu a map se separovanými proteiny kultivačního 

kmene SchuS4. Tato analýza odhalila, že 

kultivačních filtrátech F. 

ných lyzátech (viz. Obrázek č.: 32, metodika 

experimentální části není zmíněna, 

ěčného lyzátu a proteinů 

kmene SchuS4. Na obrázku jsou 

10 gradientové IPG 

ují na odpovídající spoty proteinu 

(whole cell lysate proteins  of SchuS4 strain), proteiny celobuněčného 

ního kmene SchuS4; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 strain), 

ují detekované proteinové 
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3.4.4. Bakteriální proteiny tepelného šoku 

 

Skupina proteinů s velmi výrazným zastoupením mezi proteiny kultivačních filtrátu 

všech třech vybraných kmenů zahrnuje tzv. „heat shock“ proteiny, neboli proteiny tepelného 

šoku, jinak také označované za chaperoniny.  

Chaperoniny plní obdobné funkce jak v buňkách prokaryotických, tak eukaryotických. 

Tyto proteiny se především podílí na správném konformačním uspořádání ostatních 

buněčných proteinů.  

V kultivačních filtrátech byly identifikovány chaperony jako je 10 kDa chaperonin 

groES, 60 kDa protein groEL a chaperonový protein DnaK.  

Tyto proteiny jsou obecně lokalizovány v cytoplazmě buněk. Nicméně, stejně tak byla 

detekována jejich lokalizace na povrchu vnější membrány, či v extracelulárním prostoru [253, 

208]. Tyto proteiny bývají řazeny mezi tzv. „moonlighting“ proteiny, pro něž je typické, že 

mohou být přítomny jak v cytoplazmatickém prostoru, tak v extracelulárním prostoru, kde 

často plní zcela odlišnou funkci nežli v cytoplazmě. U těchto proteinů není přítomen signální 

peptid, který by mohl pomoci s objasněním mechanismu sekrece a způsobu jejich transportu 

přes bakteriální membrány [203, 254].  

Například u M. tuberculosis byla prokázaná aktivní sekrece významného faktoru 

virulence během infekce, proteinu Cpn10, který vykazuje homologii k groES F. tularensis 

[253].  

Chaperonin groES byl identifikován pouze mezi proteiny kultivačního filtrátu kmene 

SchuS4. Na 2 D elektroforetické mapě proteinů filtrátu kmene FSC200 byla pomocí 

komparativní analýzy odhalena odpovídající proteinová spota. Komparativní analýza ovšem 

odhalila, že kvantitativně je statisticky velmi výrazně vyšší zastoupení tohoto proteinu u 

kmene SchuS4 v porovnání s kmenem FSC200. Mezi proteiny filtrátu kmene LVS nebyla 

nalezena proteinová spota odpovídající groES chaperonu.  

 

Ostatní výše zmiňované chaperony byly identifikovány u všech třech studovaných 

kmenů a komparativní analýza neodhalila žádné zásadní, statisticky významné kvantitativní 

rozdíly. 

 

 

 



 

 

3.4.5. Protein FTT1441 

 

Trochu, na první pohled možná kontroverzním, identifikovaným proteinem je 

hypotetický protein FTT1441, což je protein vykazující homologii k

bakterioferitinům.  

Funkce bakterioferitinů

proteiny bývají využívány jako markery bun

dostupné studie poukazující na to, že tento protein m

prostředí [208, 255].  

Tento protein byl identifikován v

tularensis. Byly zde ale zjiště

tohoto proteinu mezi kmeny bakterie 

Obrázek č.: 33). Jak je poukázáno v

také zaznamenán významný statistický kvantitativní rozdíl.   

 

Obrázek č.:  33 Komparativní softwarová analýza protein

kultivací  třech bakteriálních kmen

jsou prezentovány výseky z 2 D elektroforetických map (

proužky, proteiny detekované st

odpovídající spoty hypotetického proteinu FTT1441 v jednotlivých gelech
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Trochu, na první pohled možná kontroverzním, identifikovaným proteinem je 

hypotetický protein FTT1441, což je protein vykazující homologii k

Funkce bakterioferitinů spočívá v „uskladňování“ (vazbě) Fe uvnit

proteiny bývají využívány jako markery buněčné lýzy. Ovšem i v tomto p

dostupné studie poukazující na to, že tento protein může být lokalizován i v

Tento protein byl identifikován v kultivačních filtrátech všech t

. Byly zde ale zjištěny kvalitativní odlišnosti v přítomnosti nábojových variant 

tohoto proteinu mezi kmeny bakterie F. tularensis subsp. tularensis a subsp. 

záno v tabulce č.: 12, v rámci F.tularensis subsp. 

zaznamenán významný statistický kvantitativní rozdíl.    

Komparativní softwarová analýza proteinů kultivačních filtrát

ech bakteriálních kmenů F. tularensis, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

2 D elektroforetických map (9-16% gel, pH 3-

proužky, proteiny detekované stříbřením) odpovídajících různým kmenům. Šipky sm

kého proteinu FTT1441 v jednotlivých gelech 

Trochu, na první pohled možná kontroverzním, identifikovaným proteinem je 

hypotetický protein FTT1441, což je protein vykazující homologii k bakteriálním 

uvnitř buněk a tyto 

tomto případě jsou 

že být lokalizován i v extracelulárním 

ních filtrátech všech třech kmenů F. 

ítomnosti nábojových variant 

a subsp. holarctica (viz. 

subsp. holarctica byl 

čních filtrátů získaných 

, kmene LVS, FSC200, SchuS4. Na obrázku 

10 gradientové IPG 

ům. Šipky směřují na 
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Legenda k obrázku č.: 33: FSC200 CFPs (culture filtrate proteins of FSC200 strain), proteiny 

filtrátu bakteriálního kmene FSC200; LVS CFPs (culture filtrate proteins of LVS strain), 

proteiny filtrátu bakteriálního kmene LVS; SchuS4 CFPs (culture filtrate proteins of SchuS4 

strain), proteiny filtrátu bakteriálního kmene SchuS4; červené křížky označují detekované 

proteinové spoty 

 

 

3.4.6. Ostatní identifikované proteiny kultivačního filtrátu bakterie F. tularensis 

 

V rámci naší studie byl dále identifikován protein glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GADPH), který je kupříkladu 

virulentním sekretovaným proteinem bakterie Escherichia coli [256, 257] a byla také 

prokázána jeho sekrece (označen za „moonlighting“ protein) a vztah k virulenci u Listeria 

monocytogenes [258]. 

  

Další identifikovaný protein FTT0484, který byl identifikován pouze mezi proteiny 

kultivačního filtrátu F. tularensis kmene SchuS4, nevykazuje homologii k jiným známým 

bakteriálním proteinům. Na pracovišti Ústavu molekulární patologie bylo prokázáno, že 

dochází ke zvýšené expresi tohoto proteinu po pohlcení F. tularensis makrofágy (data budou 

v blízké době publikovány). U tohoto proteinu byl v aminokyselinové sekvenci odhalen 

signální peptid, jeho lokalizace ale nebyla s úspěchem dostupným bioinformatickým 

algoritmem predikována.  

 

V roce 2006 byla publikována autory Lee, B. Y., et al. (2006) [10] studie, jejíž 

středem zájmu byla rovněž analýza a identifikace proteinů filtrátu bakterie F. tularensis. Ve 

studii byly využity dva různé kmeny F. tularensis, a to kmen LVS a kmen s pracovním 

označením RCI (virulent recent clinical isolate, virulentní, nedávno izolovaný klinický izolát). 

V této studii bylo identifikováno pouze 12 proteinů kultivačních filtrátů. Všechny proteiny 

identifikované v této zmiňované studii, až na jeden protein (Succinyl CoA synthase, α 

subunit), byly identifikovány i v naší studii.  
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3.5.  Softwarová komparativní analýza – odhalení kvalitativních a 

kvantitativních rozdíl ů v proteinových profilech kultivačních filtrát ů 

bakterie F. tularensis 

 

V tabulce č.: 12 jsou uvedeny výsledky ze softwarové komparativní analýzy. V rámci 

analýzy byly odhaleny kvalitativní  a kvantitativní změny v 2D elektroforetických 

proteinových profilech bakteriálních filtrátů získaných z různých studovaných kmenů F. 

tularensis.  

Byly hodnoceny tři skupiny gelů, každá hodnocená skupina obsahovala tři 2 D 

elektroforetické mapy. První skupina gelů byla tvořena 2 D elektroforetickými mapami se 

separovanými proteiny kultivačního filtrátu F. tularensis kmene LVS, druhá se separovanými 

proteiny  kultivačního filtrátu F. tularensis kmene FSC200 a třetí se separovanými proteiny 

kultivačního filtrátu F. tularensis kmene SchuS4.  

Pro odhalení statisticky významných kvantitativních rozdílů v zastoupení proteinů 

v kultivačních filtrátech studovaných bakteriálních kmenů byl využit Studentův t-test. 

Limitující hodnota t-testu k vyslovení se o statistické významnosti činila p-hodnota<0.05.  

Druhé zvolené kritérium k vyslovení se k statistické významnosti se týkalo dosažení  2,5 krát 

vyššího/nižšího rozdílu v průměrných hodnotách relativních objemů spot. V tabulce jsou 

pouze uvedeny kvalitativní, či významné kvantitativní rozdíly v zastoupení identifikovaných 

proteinů kultivačních filtrátů tří hodnocených kmenů.  
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Tabulka č.: 12 Softwarová komparativní analýza vedoucí k odhalení kvalitativních a 

kvantitativních změn v 2 D elektroforetických proteinových profilech bakteriálních filtrátů 

získaných z různých studovaných kmenů F. tularensis. K analýze byl využit program  

ImageMaster 2D Platinum 6.0  

 

∗Pokračování tabulky č.: 12 na straně 143 
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∗Pokračování tabulky č.: 12 ze strany 142 

 

 

Legenda: a 2 D elektroforetická mapa; ORF (open reading frame), otevřený čtecí rámec; b 

relativní objem spoty (spot volume), průměrná hodnota± směrodatná odchylka (MSD, mean 

standard deviation); c poměr mezi průměrnou hodnotou relativních objemů spot, jedno 

zvolené kriterium pro vyslovení se o statistické významnosti v kvantitativním zastoupení 

proteinu se týkalo dosažení  2,5 krát vyšší/nižší rozdílu v průměrných hodnotách relativních 

objemů spot;  α- vypočtená hodnota statistické významnosti t- testu odpovídá p-value <0.01, 

tj. velmi vysoké statistické významnosti 

 

 

3.6. Softwarová bioinformatická analýza identifikovaných proteinů filtrátu 

 

Pomocí na internetu dostupných softwarových nástrojů byla predikována lokalizace 

proteinu, přítomnost signálního peptidu v sekvenci identifikovaného proteinu, funkční 

kategorie proteinů a také byly predikovány domnělé, neklasickou cestou sekretované proteiny 

(viz. Tabulka č.: 13). 
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Tabulka č.: 13 Bioinformatická analýza identifikovaných proteinů kultivačních filtrátů tří 

zvolených kmenů bakterie F. tularensis. Pro predikci přítomnosti signálního peptidu v 

aminokyselinové sekvenci byl zvolen program SignalP, pro predikci buněčné lokalizace 

proteinů byl zvolen program Psort, pro predikci neklasickou cestou sekretovaných proteinů 

byl zvolen program SecretomeP, pro zařazení proteinů do předpokládané funkční kategorie 

COG byl zvolen program COGnitor 

 

 

 

Legenda: ORF (open reading frame), otevřený čtecí rámec; COG (Cluster of orthologous 

Group of protein), skupina ortologních proteinů;  a predikce přítomnosti signálního peptidu 

v aminokyselinové sekvenci identifikovaného proteinu, ano – přítomen, ne - nepřítomen; b 

predikce buněčné lokalizace – cytoplasmatická/vnitřní membrána/periplasmatická/vnější 
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membrána/extracelulární prostor; c predikce sekrece proteinu neklasickou cestou, proteinový 

adept pro neklasickou sekreci musí dosahovat číselného skóre vyšší jak 0,5, do skóre je 

zahrnut i signální peptid (je-li přítomen signální peptid v sekvenci, skóre je vždy vyšší jak 

0,5); d zařazení proteinů do funkční kategorie, COG kategorie jsou označovány  velkými 

písmeny (uvedeno před lomítkem) 

 

 

3.7. Stanovení aktivity enzymu kyselé fosfatázy v kultivačních bakteriálních 

fitrátech a v celobuněčných lyzátech různých kmenů bakterie F. tularensis 

 

Mezi výrazné kandidátní sekretované proteiny patří bezesporu enzym kyselá fosfatáza 

(Acp, acid phosphatase). Tento protein, jak je uvedeno výše byl identifikován pouze u vysoce 

virulentního kmene SchuS4, byla u něj predikována extracelulární lokalizace a je známo, že 

jde u některých bakteriálních patogenů o klíčový faktor virulence.  Na základě těchto 

okolností byla stanovována aktivita tohoto enzymu jak v kultivačních filtrátech F. tularensis 

vybraných kmenů, tak také v celobuněčných lyzátech.  

Kultivační bakteriální filtráty třech zvolených bakteriálních kmenů byly získány 

v rámci třech na sobě nezávislých pokusů. Stejně tomu bylo i v případě celobuněčných lyzátů. 

Každý vzorek byl měřen v triplikátu. Výsledky měření aktivity enzymu pomocí komerčního 

kitu jsou uvedeny v tabulce č.: 14 

 

Tabulka č.: 14 Naměřené hodnoty aktivity enzymu kyselé fosfatázy v kultivačních filtrátech a 

celobuněčných lyzátech různých kmenů bakterie F. tularensis 

 
Legenda: Acp (acid phosphatase), kyselá fosfatáza; MSD (mean standard deviation), 

směrodatná odchylka 

 

Jak je patrné v tabulce, aktivita kyselé fosfatázy v kultivačních filtrátech  F. tularensis 

subsp. holarctica (kmen LVS a FSC200) v porovnání s F. tularensis subsp. tularensis je o dva 

řády nižší. V případě celobuněčných lyzátů jsou zde rozdíly hodnot aktivit o jeden řád. 

Aktivita enzymu F. tularensis kmene SchuS4 naměřená v kultivačních filtrátech 

v porovnání s měřením v celobuněčných lyzátech není v zásadě výrazně rozdílná. Zásadní 

Vzorek
kmen F. tularensis LVS FSC200 Schu S4 LVS FSC200 Schu S4

Aktivita Acp (mU/ml) ± MSDa 0,692±0,507 0,669±0,270 33,881±9,080 1,137±0,328 1,365± 0,284 27,053±4,440

Kultivační filtrát Celobuněný lyzát
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rozdíly nejsou také patrné v aktivitě Acp měřené v kultivačních filtrátech, či celobuněčných 

lyzátech obou  kmenů F. tularensis subsp. holarctica.  

V práci autorů Reilly, T.J., et al., [134] je uvedeno srovnání aktivity kyselé fosfatázy 

stanovované v tzv. hrubých bakteriálních extraktech různých bakterií, mimo jiné také F. 

tularensis kmene LVS a kmene B-38, odpovídající kmeni SchuS4. Zatímco u kmene LVS je 

uvedena aktivita 100 (uvedeno jako bezjednotkové číslo), u kmene B-38 je uvedena aktivita 

18138 (aktivita stanovována na základě jiné metodiky). Jde tedy o rozdíl v aktivitě o dva řády 

což nekorespoduje s výsledky, kterých bylo dosaženo v naší studii.  

 

 

3.8. Průkaz přítomnosti vesiklů vnější membrány bakterie F. tularensis 

v kultiva čních filtrátech 

 

Až novější studie týkající se sekretovaných bakteriálních proteinů patogenních 

mikroorganismů začly také zohledňovat, případně prokazovat sekreci efektorových molekul 

prostřednictvím jakýchsi transportních prostředků, zvaných membránové vesikly.  

V případě bakterie F. tularensis nebyla až donedávna doložena sekrece vesikul vnější 

membrány (OMVs). Studie, která se datuje k času velmi nedávnému (publikováno v prosinci 

roku 2010) popisuje a na snímcích znázorňuje pouze sekreci vesikul u bakterie F. tularensis 

subsp. novicida a F. philomiragia (v případě F. tularensis subsp. holarctica je v textu pouze 

slovní zmínka, že byla sledována přítomnost OMVs také u kmene LVS, avšak bližší, či 

detailnější informace zcela chybí) [259].  

 

Námi vytyčeným dílčím cílem bylo prokázat, zda také F. tularensis disponuje 

sekrečním mechanismem, který představuje uvolňování vesiklů s různorodým obsahem do 

extracelulárního prostředí. Pro tento účel bylo zapotřebí nejdříve zavést metodiku, která by 

vedla k úspěšné izolaci těchto membránových útvarů. Další dílčí krok spočíval v izolaci a 

identifikaci proteinového obsahu těchto váčků.  

V rámci zavádění vhodné metodiky byly využity bakterie F. tularensis subsp. 

holarctica kmene LVS a kmene FSC200. Protože první kroky zavádění vhodné metodiky 

nebyly úspěšné, bylo rozhodnuto, že budou rovněž hodnoceny kultivační filtráty získané 

kultivací bakterií za stres indukujících podmínek (deplece Fe v kultivačním médiu - kultivace 

v nekompletním Chamberlainově médiu; kultivace bakterií s přidáním peroxidu vodíku 
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v exponenciální růstové fázi; cílem bylo případně obohatit vzorek o OMVs, jejich uvolňování 

bývá podpořeno vlivem stres indukujících faktorů).    

 

Bakterie různých kmenů byly kultivovány do O.D./časových intervalů uvedených 

v kapitole č.: 2.4. Získaný filtrát byl ihned zpracováván a v případě nezbytných časových 

prodlev byl vždy uchováván při teplotě 4°C.  

Lze předpokládat (vzhledem k postrádající rigiditě obalu těchto útvarů, jde o vnější 

proteolipidovou dvojvrstvu), že není vhodné vzorky, ani biologický materiál sloužící 

k přípravě vzorků, zamrazovat.  

Získané bakteriální filtráty byly zakoncentrovány pomocí koncentrační cely (cela byla 

po celou dobu koncentrování chlazena) a poté byl zakoncentrovaný vzorek 

ultracentrifugován.  

Cílem ultracentrifugace bylo získat peletu, která by obsahovala OMVs (OMVs spolu 

s balastem pocházejícím zejména z bakteriálních membrán). Tyto komponenty, na rozdíl od 

proteinů filtrátů, po ultracentrifugaci klesají ke dnu ultracentrifugační zkumavky.  Podmínky 

ultracentrifugace bylo zapotřebí optimalizovat.  

Nejdříve byly zvoleny podmínky vícekrokové ultracentrifugace převzaté z publikace 

[260], tj. 16 000 rpm po dobu 35 minut, 24 000 rpm po dobu 60 minut a 52 000 rpm po dobu 

tří hodin, při 4°C. Tyto zvolené podmínky nevedly k úspěšnému získávání pelet. Poté byly 

zvoleny mnohem razantnější podmínky ultracentrifugace (4 °C, 60 000 rpm, 5 hodin), které 

již vedly ke zdařilému získávání pelet (viz. Obrázek č.: 34). Pelety byly resuspendovány v 

PBS pufru, 10 mM HEPES pufru, pH6, či 20 mM Tris/HCl pufru, pH 7,34.  

Při průkazu OMVs transmisní elektronovou mikroskopií se resuspendace v PBS pufru 

neosvědčila. Tento pufr způsoboval sraženiny v mikroskopických  preparátech. 
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Obrázek č.: 34 Peleta získaná ultracentrifugací zakoncentrovaného bakteriálního filtrátu 

bakterie F. tularensis subsp. holarctica, kmene LVS (kultivace v kompletním 

Chamberlainově médiu za indukce „bakteriálního stresu“ peroxidem vodíku), fotografie je 

osobním vlastnictvím autora práce, fotografie byla pořízena kompaktním fotoaparátem 

Olympus FE-170, 6,0 megapixel, šipka ukazuje na získanou peletu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorky průběžně připravované během kroků optimalizace metodiky, která měla vést 

k úspěšnému průkazu OMVs v kultivačních filtrátech, byly podrobovány hodnocení 

transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) ve spolupráci s panem RNDr. Oldřichem 

Benadou, CSc., (Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky).  

Nelze říci, že by bylo dosaženo výrazných kvantitativních rozdílů v mikroskopicky 

prokázaných OMVs získaných kultivací různých vybraných bakteriálních kmenů F. 

tularensis. 

Stejně tak se nezdá, že by se podmínky indukující stres (deplece Fe, indukce 

peroxidového stresu) zásadně promítly v množství detekovaných OMVs.  

Jako zásadní se ovšem zdá být rychlost přípravy/zpracování/hodnocení vzorků. Pouze 

rychlá příprava vzorků pro hodnocení TEM, příprava vzorku minimálně ze dvou litrů 

kultivačního filtrátu, uchovávání vzorku po dobu nezbytně nutnou při teplotě 4°C a zavedení 

razantních podmínek ultracentrifugace vedlo k detekci OMVs pomocí TEM.  

Je třeba ale také uznat, že OMVs byly detekovány v množství mnohem nižším při 

srovnání s výsledky publikovaných studií, které se týkaly detekce OMVs jiných gram-

negativních bakterií.  
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Nabízí se více možných vysvětlení. Je možné, že OMVs F. tularensis jsou vysoce 

nestabilní a při časově velmi náročných krocích přípravy vzorků pro hodnocení TEM dochází 

k jejich výraznému početnímu úbytku. Dalším možným vysvětlením je, že nedochází 

k výraznému uvolňování OMVs do extracelulárního prostředí za námi zvolených kultivačních 

podmínek, nebo zvolená metodika není příliš šetrná k OMVs.  

 

Na snímcích z TEM byly vidět struktury jako jsou bičíky (viz. Obrázek č.: 35), 

proteinové komplexy (viz. Obrázek č.: 35, 36, 37), chaperoniny (viz. Obrázek č.: 37) a 

membranózní struktury OMVs (viz. Obrázek č.: 38, 39). 

 

Obrázek č.: 35 Snímek pořízený z TEM (spolupráce s panem panem RNDr. Oldřichem 

Benadou, CSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky). Vzorek byl získán 

kultivací  F. tularensis subsp. holarctica kmene FSC200 v Chamberlainově médiu bez Fe. 

Snímky byly pořízeny transmisním elektronovým mikroskopem Philips CM100. V dolním 

pravém rohu je znázorněno měřítko 

 

 

 

Legenda: 1 – proteinové komplexy; 2 – bičík 

 

 

1 

2 
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Obrázek č.: 36 Snímek pořízený z TEM (spolupráce s panem panem RNDr. Oldřichem 

Benadou, CSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky). Vzorek byl získán 

kultivací  F. tularensis subsp. holarctica kmene FSC200 v Chamberlainově médiu bez Fe. 

Snímky byly pořízeny transmisním elektronovým mikroskopem Philips CM100. V dolním 

pravém rohu je znázorněno měřítko 

 

 

 

Legenda: 1 - proteinové komplexy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Obrázek č.: 37 Snímek pořízený z TEM (spolupráce s panem panem RNDr. Oldřichem 

Benadou, CSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky). Vzorek byl získán 

kultivací  F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS v kompletním Chamberlainově médiu. 

Snímky byly pořízeny transmisním elektronovým mikroskopem Philips CM100. V dolním 

pravém rohu je znázorněno měřítko 

 

 

 

Legenda: 1 – proteinové komplexy; 2 – chaperonin, chaperoniny vykazují z přímého úhlu 

pohledu 6-7 četnou symetrii; 3 – chaperonin, chaperoniny při bočním úhlu pohledu vykazují 

čtyřčetnou symetrii 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Obrázek č.: 38 Snímek pořízený z TEM (spolupráce s panem panem RNDr. Oldřichem 

Benadou, CSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky). Vzorek byl získán 

kultivací  F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS v kompletním Chamberlainově médiu. 

Snímky byly pořízeny transmisním elektronovým mikroskopem Philips CM100. V dolním 

pravém rohu je znázorněno měřítko 

 

 

 

Legenda: 1 – membránové vesikly 
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Obrázek č.: 39 Snímek pořízený z TEM (spolupráce s panem panem RNDr. Oldřichem 

Benadou, CSc., Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky). Vzorek byl získán 

kultivací  F. tularensis subsp. holarctica kmene LVS v kompletním Chamberlainově médiu. 

Snímky byly pořízeny transmisním elektronovým mikroskopem Philips CM100. V dolním 

pravém rohu je znázorněno měřítko. Ve středu zorného pole je přítomen membránový vesikl. 

 

 

 

Se záměrem obohatit a purifikovat vzorek o OMVs byl zaveden krok ultracentrifugace 

hrubé frakce OMVs v Optiprep gradientovém médiu. Výhodou ultracentrifugace pomocí 

komerčně dostupného gradientového média oproti volbě sacharózového gradientu, který byl 

také prováděn (metodický postup v této práci není uváděn), je především skutečnost, že jde o 

isoosmotické médium při všech densitách (sacharózový gradient je  hyperosmotické médium) 

a také, že doporučená doba pro ultracentrifugaci jsou tři hodiny (oproti času 16-18 hodin 

v případě volby sacharózového gradientu). OMVs po ultracentrifugaci v hustotním gradientu 

by měly flotovat ve vyšších vrstvách gradientového média. 

Zakoncetrované kultivační filtráty, či pelety resuspendované v HEPES pufru, pH 6,8 

byly podrobovány ultracentrifugaci v hustotním gradientu. V případě volby vzorků v podobě 

zakoncentrovaných kultivačních filtrátů byly po ultracentrifugaci získány dvě linie vykazující 

opalescenci. Jedna se nacházela ve vyšších vrstvách gradientového média, tzv. flotující linie 

(to by mělo odpovídat OMVs) a druhá, dispergovaná přibližně ve střední části hustotního 

gradientového média by měla odpovídat především proteinům filtrátu (viz. Obrázek č.: 40).  
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Obrázek č.: 40 Zkumavka s OptiPrep hustotním gradientem po ultracentrifugaci 

zakoncentrovaného kultivačního filtrátu získaného po kultivaci bakterie F. tularensis subsp. 

holarctica kmene LVS v kompletním Chamberlainově médiu za indukce „peroxidového 

stresu“. Fotografie je osobním vlastnictvím autora práce, fotografie byla pořízena 

kompaktním fotoaparátem Olympus FE-170, 6,0 megapixel, šipka ukazuje na získanou peletu 

 

  

 

Legenda: 1 – flotující linie s největší pravděpodobností obsahující OMVs; 2 – dispergovaná 

linie s největší pravděpodobností obsahující proteiny kultivačního filtrátu 

 

V případě, že byly ultracentrifugaci v hustotním gradientu podrobeny pelety získané 

v předchozím kroku ultracentrifugace, byla získána pouze tzv. flotující linie (viz. Obrázek č.: 

41). Dispergovaná linie, která by měla obsahovat proteiny filtrátu nebyla přítomna. Toto 

zjištění potvrzuje předpoklad, že peleta získaná ultracentrifugací je skutečně obohacena o 

OMVs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Obrázek č.: 41  Zkumavka s OptiPrep hustotním gradientem po ultracentrifugaci 

zakoncentrovaného kultivačního filtrátu získaného po kultivaci bakterie F. tularensis subsp. 

holarctica kmene FSC200 v kompletním Chamberlainově médiu za indukce „peroxidového 

stresu“  

 

 

 

Legenda: 1 – flotující linie s největší pravděpodobností obsahující OMVs 

 

Získané flotující linie byly dialyzovány proti 20 mM Tris/HCl pufru a rovněž byly 

podrobeny hodnocení TEM. Bohužel však nedošlo s největší pravděpodobností k dostatečné 

dialýze a zbývající médium Optiprep výrazně interferovalo při přípravě vzorků pro 

pozorování TEM.  

Stejně tak byla izolovaná flotující linie dialyzována proti 20 mM tris/HCl, pH 7,34 za 

účelem podrobení obsahu OMVs 1 D elektroforetické separaci. Dialyzované vzorky, u 

kterých se předpokládal obsah OMVs byly zamraženy, druhý den rozmraženy a sonifikovány 

(za účelem disrupce membrány). Pomocí BCA kitu byl měřen obsah bílkoviny ve vzorcích. 

S velkým podivem, koncentrace proteinů ve vzorcích byla zcela zanedbatelná. Mohlo 

dojít k opakovanému pochybení při přípravě vzorků (metodická chyba), ale nelze zcela 

vyloučit, že OMVs sloužící jako transportní prostředky nenesou žádný náklad v podobě 

bakteriálních proteinů. Možná, že k uvolňování většího počtu OMVs a jejich plnění 

sekretovanými proteiny dochází za jiných, než námi zvolených kultivačních podmínek 

(indukovaná sekrece v in vivo systému, sekrece indukovaná po přímém kontaktu hostitelská 

buňka-patogen, …apod.). 

1 
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V případě pokračování ve studii OMVs bude zásadním úkolem pomocí mikroskopie 

prokázat, zda skutečně flotující linie obsahuje OMVs. Poté by měl být podroben proteinový  

obsah OMVs analýze a identifikaci (za účelem rozšíření poznatků o sekrečních cestách 

bakterie F. tularensis a sekretovaných proteinech).  
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4. Závěr 
 

Do dnešní doby nejsou zcela objasněny molekulární mechanismy adherence a vstupu 

F. tularensis do hostitelské buňky a není také mnoho informací o genech či molekulách, které 

se podílejí na transportu proteinů přes bakteriální buněčnou membránu. Genomové studie 

kmenů bakterie F. tularensis neprokázaly přítomnost genů kódujících proteiny, které by 

mohly být součástí klasických sekrečních systémů nitrobuněčných patogenů.  Existují sice 

geny kódující proteiny homologní  ke složkám sekrečních systémů typu VI a IV, nicméně 

funkčnost těchto systémů nebyla dosud v případě  bakterie F. tularensis dokázána. Tudíž není 

vůbec jasné, zda tento mikrob je vůbec schopen jakékoli sekrece proteinů. 

 

V této práci jsme tedy pokusili prokázat sekreci, případně uvolňování proteinů 

mikroba F. tularensis do kultivačního média. Vlastní příprava kultivačních filtrátů byla 

technicky, metodicky i časově velmi náročná. Bylo nutné použít velký objem kultivačního 

média, tak aby byla získána dostatečná koncentrace proteinů pro další analýzy. Pro zabránění 

spontánní lýzy bakterií bylo ukončení kultivace bakterií provedeno v pozdní logaritmické fázi 

růstu, kdy byla získána dostatečná koncentrace proteinů v kultivačním filtrátu a zároveň 

docházelo k  minimálnímu uvolňováním cytosolických proteinů způsobeným rozpadem 

bakteriálních těl do extracelulárního prostředí. Poté byla provedena identifikace proteinů s 

následnou bioinformatickou charakterizací a také komparativní proteomová analýza 

proteinového složení kultivačních filtrátů tří kmenů F.tularensis s různou virulencí pro 

člověka. 

 

Výsledkem byla identifikace proteinů, které bylo možné podle jejich predikovaných 

vlastností rozdělit na (1) proteiny s predikcí sec-závislé sekreční dráhy- hypotetický protein 

FTT0484, beta-laktamázy, kataláza-peroxidáza, protein FopA, (2) proteiny s predikcí 

neklasické sekreční cesty - superoxid dismutáza Fe, AhpC/TSA family protein, dnaK, (3) 

proteiny s predikcí lokalizace v cytosolu - chaperoniny groES, groELa hypotetický protein 

FTT1441 a (4) proteiny s predikcí signálního peptidu a extracelulární lokalizace - kyselá 

fosfatáza. 

 

Dále byly komparativní proteomovou analýzou nalezeny proteiny detekovatelné pouze 

v nejvíce virulentním subtypu  F. tularensis subsp. tularensis, kmene SchuS4. Tyto proteiny 

lze považovat za možné faktory podílející se na vysoké virulenci tohoto subtypu. Mezi těmito 
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proteiny byl zastoupen enzym, kyselá fosfatáza, jenž je podle bioinformatické analýzy 

považován za sekretovaný protein. Zvýšená koncentrace tohoto enzymu byla v kultivačních 

filtrátech kmene SchuS4 potvrzena i měřením jeho enzymové aktivity. Kyselá fosfatáza je u 

jiných nitrobuněčných patogenů považována za významný faktor virulence. Rovněž je 

popisována i její aktivní sekrece do extracelulárniho prostoru. V případě mikroba F. 

tularensis bylo nedávno uvedeno, že se kyselá fosfatáza mikroba podílí na rychlém a 

efektivním úniku bakterie z fagosomu hostitelské buňky. 

 

Závěrečná práce byla zaměřena na průkaz nově popisovaného způsobu sekrece 

bakterií, a to sekreci zprostředkovanou membránovými útvary – membránovými vesikly. Byla 

vyvinuta vhodná technika izolace vesikul F. tularensis z kultivačních filtrátů a příprava 

vzorků pro elektronový mikroskop (TEM). Z provedených analýz byla prokázána přítomnost 

vesiklů v kultivačních filtrátech kmenů LVS a FSC200 F. tularensis. 
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