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Abstrakt 

Pro regulaci genové exprese u bakterií je klíčovým enzymem RNA polymeráza 

(RNAP). RNAP je více-podjednotkový enzym, který pro rozpoznání DNA využívá 

podjednotky (faktory) σ. Regulace RNAP s hlavním faktorem σ již byla důkladně studována, 

oproti tomu regulační mechanismy pro RNAP s alternativními faktory σ dosud nebyly 

systematicky zkoumány. Tato práce se zabývá převážně modelovým organizmem Bacillus 

subtilis a jeho alternativními faktory σ
F
, σ

G
, σ

I 
a σ

K
.  Byla studována transkripční iniciace 

s těmito faktory z hlediska schopnosti transkribovat z různých promotorů, požadavku RNAP 

na koncentraci iniciačního nukleosidtrifosfátu (iNTP) a interakce RNAP s vybranými 

proteiny. Pro faktor σ
F 

zde byl pomocí transkripcí in vitro objeven promotor regulovaný 

koncentrací iNTP, u faktoru σ
I 
naopak tento regulační mechanismus nalezen nebyl. V případě 

σ
G 

závislé transkripce se nepodařilo regulaci pomocí koncentrace iNTP otestovat, nicméně byl 

potvrzen v literatuře popsaný pozitivní vliv proteinu YlyA na transkripční aktivitu RNAP 

obsahující faktor σ
G
;  tento vliv byl nově objeven také pro RNAP s faktorem σ

F
. Dále byla 

zkoumána možná funkční interakce proteinu HelD s faktorem σ
K
, která však nebyla 

potvrzena. Konečně pak tato práce přispěla k objasnění vlivu umělých modifikací nukleových 

bází na transkripci.  

Klíčová slova 

RNA polymeráza, SigF, SigG, SigK, SigI, Bacillus, transkripce, regulace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

RNA polymerase (RNAP) is a key enzyme in regulation of bacterial gene expression. RNAP 

is multi-subunit enzyme and its σ subunits (factors) are used for DNA recognition. Regulation 

of RNAP complexed with the major σ factor has been thoroughly studied; in contrast, 

mechanisms of regulation of RNAP containing alternative σ factors are much less understood. 

This thesis is focused mainly on the model organism Bacillus subtilis and its alternative 

σ factors σ
F
, σ

G
, σ

I 
a σ

K
. We studied the ability of RNAP in complex with these factors to 

recognize promoter sequences, to initiate transcription in dependence on the concentration of 

the initiating nucleoside triphosphate (iNTP), and to interact with selected proteins. For σ
F
, 

a promoter regulated by the concentration of iNTP was discovered; for σ
I
,
 
to the contrary, this 

mechanism was not observed. In the case of σ
G
-dependent transcription we were not able to 

examine regulation by the concentration of iNTP. Nevertheless, stimulation of σ
G
-dependent 

transcription by a protein called YlyA, previously described in the literature, was confirmed. 

This stimulation was newly identified also for σ
F
-dependent transcription. Further, we 

examined possible functional interaction between HelD and σ
K
, but this link was not 

confirmed. Finally, this thesis contributed to elucidating the influence of artificial 

modification of nucleobases on transcription.  
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Seznam zkratek 
AU – zvolené jednotky (arbitrary units) 

B. subtilis – Bacillus subtilis 

BSA – hovězí sérový albumin 

dH2O – destilovaná voda 

E – jádro RNA polymerázy 

E. coli – Escherichia coli 

Eσ – holoenzym RNA polymerázy 

G+ – grampozitivní bakterie 

His-tag – histidinová kotva 

iH2O – injekční voda 

iNTP – iniciační nukleosidtrifosfát 

KiNTP - konstanta iNTP 

MLS - makrolidy, linkosamidy a streptograminy 

NTP – nukleosidtrifosfát 

OD – optická denzita 

ONPG - ortho-nitrofenyl-β-galactosid 

PAA – polyakrylamid 

PAGE –polyakrylamidová elektroforéza  

ppGpp – guanosin pentafosfát 

RE – restrikční enzym 

RNAP – RNA polymeráza 

ROS – reaktivní formy kyslíku 

RPc – uzavřený komplex promotoru a RNAP 

RPo – otevřený komplex promotoru a RNAP 

SDS – dodecylsíran sodný 

UP element – upstream element 

Wt – divoký kmen 

ΔHelD – kmen s přerušeným genem pro HelD 
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1 Úvod 

Bakterie jsou nejrozšířenější formou života na Zemi, což souvisí s jejich schopností 

rychle se adaptovat na změny podmínek. Hlavním mechanismem této adaptace je regulace 

genové exprese. 

Pro regulaci genové exprese je klíčový enzym RNA polymeráza (RNAP); zvláštní roli 

pak hraje jedna z jejích podjednotek, tzv. faktor σ, která je zodpovědná za rozeznávání 

promotorů. 

Tato diplomová práce byla vypracována na půdní bakterii Bacillus subtilis 

(B. subtilis), která je hlavním modelovým organismem grampozitivních bakterií (G+). 

B. subtilis má celkem 18 různých faktorů σ, každý specifický pro promotory genů 

transkribovaných za jiných podmínek či v jiné fázi růstu. 

Zatímco ve vegetativní fázi růstu je dominantní faktor σ
A
, který zajišťuje přepis 

tzv. housekeeping genů, při nepříznivých podmínkách jsou transkribovány geny pod 

kontrolou jiných faktorů σ. Jednou z variant, jak může B. subtilis reagovat na nepříznivé 

podmínky, je vytváření odolných spor. Proces sporulace je řízený kaskádou 4 navzájem se 

aktivujících faktorů  σ. 

Tato práce je zaměřena na regulaci transkripce s různými faktory σ. Zatímco 

u hlavního faktoru σ
A
 již existuje podrobný popis transkripčních regulací, u alternativních 

faktorů se o regulaci zatím příliš neví.  

V rámci této práce byly klonovány a purifikovány sporulační faktory σ
G 

a σ
F 

a pomocí 

transkripcí in vitro byla provedena charakterizace iniciace transkripce s těmito faktory σ. 

Druhým tématem byl sporulačně specifický faktor σ
K 

a jeho funkční interakce s HelD, 

proteinem asociovaným s RNAP. Konečně pak byl studován vliv uměle vytvořených 

modifikací DNA (syntetická epigenetika) na interakci promotoru s RNAP. 
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2 Literární přehled 

2.1 RNA polymeráza 

RNA polymeráza (RNAP) je zhruba 400kDa více-podjednotkový enzym zajišťující 

přepis DNA do RNA. U bakterií se skládá ze čtyř základních podjednotek: α (vyskytuje se 

v dimeru),  β, β‘ a ω. Tyto podjednotky tvoří jádro RNAP (E).  

Podjednotka α je kódovaná genem rpoA a skládá se z C-koncové a N-koncové 

domény, které jsou navzájem propojeny flexibilním linkerem. Zatímco N-koncová doména je 

zodpovědná za dimerizaci podjednotky a její kontakt s podjednotkami β a β‘ (Hayward et al., 

1991), C-koncová doména přímo napomáhá iniciaci transkripce kontaktem s AT bohatou 

oblastí DNA, tzv. upstream elementem (UP element) (Ross et al., 1993).  

Podjednotky β a β‘ kódované geny rpoB resp. rpoC společně vytvářejí katalytické 

místo s pevně navázaným Mg
2+

, kde probíhá samotná tvorba RNA podle templátové DNA 

(Zhang et al., 1999). 

Podjednotka ω, kódovaná genem rpoZ, pravděpodobně nemá přímý vliv na 

transkripci, nicméně in vitro byla popsána její role v regulaci transkripce pomocí molekuly 

ppGpp (Vrentas et al., 2005), která se váže na rozhraní ω a β‘ (Ross et al., 2013). Podjednotka 

ω také napomáhá správnému složení β‘, navázání β‘ na α2β (Ghosh et al., 2003) a chrání 

RNAP před denaturací za zvýšených teplot (Periago et al., 2002). 

Ačkoli samotné jádro RNAP je dostačující pro elongační fázi transkripce, pro iniciaci 

transkripce je nutná přítomnost podjednotky σ. Podjednotka σ zajišťuje RNAP rozeznání a 

specifické navázání na promotorovou sekvenci v DNA a napomáhá k jejímu rozvolnění. Jádro 

s navázaným faktorem σ se nazývá holoenzym RNAP (Eσ). V kapitole 2.3 se faktorům σ 

budu věnovat podrobněji.  

Kromě těchto hlavních podjednotek, které jsou společné pro všechny bakteriální 

druhy, můžeme u některých druhů nalézt i další podjednotky. U některých G+, zejména pak 

u skupiny Firmicutes (Xue et al., 2010), se nachází podjednotka δ (rpoE), která napomáhá 

prevenci vazby RNAP na nespecifickou DNA (Achberger & Whiteley, 1981) a uvolňuje 

RNAP po terminaci transkripce, čímž zvyšuje množství dostupných molekul RNAP pro 

novou iniciaci (tzv. recyklace RNAP) (Juang & Helmann, 1994). Také je nezbytná pro 

regulaci iniciace transkripce pomocí koncentrace iniciačního nukleosidtrifosfátu (iNTP) 

(Rabatinová et al., 2013). Tento mechanismus bude popsán blíže v kapitole 2.5. 

Pro skupinu Firmicutes je specifická podjednotka ε (rpoY), dříve nazývaná ω1. O její 

funkci zatím není příliš známo. Předpokládá se, že by mohla chránit podjednotku β‘ před 
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vazbou bakteriofágových proteinů, které inhibují transkripci v hostitelské buňce (Keller et al., 

2014). 

Na transkripci může mít vliv i mnoho jiných faktorů, které s RNAP asociují. Mezi její 

interakční partnery patří mj. proteiny HelD (Wiedermannová et al., 2014) a YlyA (Traag et 

al., 2013a), které budu dále zmiňovat v této diplomové práci. 

Pro některé bakterie jsou již známé 3D struktury RNAP, vzhledem k vysoké 

konzervovanosti RNAP je možno tyto poznatky aplikovat napříč bakteriální říší. Aktivní 

místo obsahující Mg
2+

 se nachází mezi podjednotkami β a β‘, které svým tvarem připomínají 

krabí klepeto. Kanálem v tomto “klepetu“ k aktivnímu místu přistupuje DNA, 

tzv. sekundárním kanálem se potom do aktivního místa dostávají nukleosidtrifosfáty (NTP) 

pro syntézu RNA. Dimer podjednotek α je 

v kontaktu s β a β‘ mimo oblast aktivního 

místa, podjednotka ω se váže pouze na 

podjednotku β‘ (Murakami, 2015).  Struktura 

jádra RNAP u E. coli je vidět na Obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Struktura jádra RNAP u E. coli 

Horní pohled ukazuje strukturu RNAP podobající se 

krabímu klepetu, které se nachází mezi podjednotkami β 

a β‘. Mezi nimi prochází DNA, která je na obrázku 

znázorněna zelenou linkou. Dolní pohled je o 110° 

otočený, aby byla vidět interakce dimeru α s β a β‘. Barvy 

jednotlivých podjednotek jsou znázorněny v obrázku. 

Upraveno z  (Finn et al., 2000) 
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2.2 Promotory 

Nejdůležitějším úsekem DNA pro regulaci iniciace transkripce je promotorová oblast, 

nacházející se před genem proti směru transkripce (upstream). Promotory rozeznávané všemi 

faktory σ (s výjimkou rodiny σ
54

) se skládají ze dvou hlavních oblastí −10 a −35 (čísla udávají 

počet párů bází od počátku transkripce +1); některé promotory mohou také mít tzv. rozšířenou 

oblast −10, diskriminátor (v oblasti mezi +1 a -10) či UP element.  

Síla promotoru (frekvence transkripce genu) závisí mj. na afinitě RNAP 

k promotorové oblasti, tato afinita je určena sekvencí DNA. Byly identifikovány 

tzv. konsensus sekvence, tedy optimální promotorové sekvence, u nichž je afinita nejvyšší. 

Tyto konsensy se liší pro každý faktor σ a u některých alternativních faktorů σ ještě nebyly 

zcela spolehlivě identifikovány. Jejich identifikaci navíc komplikuje skutečnost, že ačkoli 

hlavní faktor σ
A
 netoleruje přílišné odchylky od své konsensus sekvence, u faktorů 

alternativních pravděpodobně konsensus není tolik striktní. Níže uvedené konsensy jsou 

vztaženy k hlavnímu faktoru σ
A
.  

Oblasti −10 i −35 jsou tvořeny hexamery, v oblasti −10 se jedná o sekvenci                  

5´-TATAAT-3´ mezi pozicemi −12 a −7, v oblasti −35 se hexamer nachází mezi pozicemi 

−35 a −30 a má konsensus sekvenci 5´-TTGACA-3´ (Haugen et al., 2008).   

Rozšířená oblast −10 se nachází upstream od samotné oblasti −10 a je určena sekvencí 

5´-TGX-3´. Diskriminátor je GC bohatá oblast, nacházející se mezi oblastí −10 a pozicí +1, 

tedy počátkem transkripce. Tato oblast ovlivňuje stabilitu komplexu mezi RNAP a 

promotorovou DNA, zejména u RNA promotorů (Pemberton et al., 2000). 

UP element je AT bohatá oblast zhruba mezi pozicemi −60 a −40. Pokud je přítomen, 

váží se na něj C-koncové domény α podjednotek, čímž je zvýšena aktivita promotoru (Haugen 

et al., 2008). Jednotlivé oblasti jsou znázorněny na Obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Promotorové oblasti 

Nejprve je uvedena obecná konsensus sekvence, následují příklady tří promotorů velmi často používaných pro 

výzkum RNAP, konkrétně se jedná o promotory λPR (Suh et al., 1993), T7A1 (Kadesch et al., 1982) a rrnB P1 

(Murray et al., 2003). Barevně je znázorněn UP element (světle modrá), oblast −35 (tmavě modrá), rozšířená 

oblast −10 (červená), oblast −10 (žlutá), diskriminátor (oranžová), transkripční počátek +1 (zelená) a 

transkribovaná oblast (šedivá). Upraveno z (Ruff et al., 2015). 
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Obrázek 3: Interakce RNAP 

s promotorem  

Schematické znázornění 

interakcí jednotlivých části Eσ 

s promotorem. Žlutě znázorněné jsou 

oblasti 2.4 a 2.3 faktoru σ interagující 

s oblastí −10 promotoru, doména 4.2 

(tmavě modrá) interaguje s oblastí −35 

promotoru. Další interakce zajišťuje 

doména 3 faktoru σ, která se může vázat 
na rozšířenou oblast –10 (červená) a 

doména 1.2 kontaktující diskriminátor 

(oranžová). Kromě faktoru σ interaguje 

s DNA také C-koncová doména α 

podjednotky na UP elementu (světle 

modrá). Upraveno z (Ruff et al., 2015) 
 

 

2.3 Podjednotka σ 

Faktorů σ může být různý počet v závislosti na organismu. B. subtilis, na který je tato 

práce zaměřena, jich má celkem 18. Faktory σ se dělí do dvou rodin, σ
70

 a σ
54

, 

pojmenovaných podle molekulové hmotnosti hlavních zástupců v Escherichia coli (E. coli). 

Většina faktorů σ se řadí do skupiny σ
70

. Ze skupiny σ
54 

bývá v organismu
 
přítomen vždy 

maximálně jeden, v případě B. subtilis se jedná o faktor σ
L
.   

Faktory skupiny σ
70 

můžeme dále rozdělit do 4 tříd. Do třídy σ1 spadají hlavní faktory 

daného organismu (u B. subtilis σ
A
). Faktory této třídy se skládají ze 4 domén rozdílných 

funkcí (domény se dále mohou dělit na několik oblastí). Konkrétní interakce jednotlivých 

oblastí s jádrem RNAP a promotorem jsou znázorněny na Obrázku 3.  

Faktory skupin σ2, σ3 a σ4, také označovány jako alternativní faktory, postrádají tzv. 

autoinhibiční oblast 1.1. Ta u faktorů skupiny σ1 blokuje (autoinhibuje) vazebná místa 

v doménách 2 a 4, čímž brání navázání faktoru σ na DNA bez přítomnosti jádra RNAP. 

Předpokládá se tedy, že by se alternativní faktory σ mohly vázat na DNA i bez přítomnosti 

jádra RNAP, což bylo již prokázáno u faktorů σ
B
 a σ

D
 (Sevim et al., 2011; Kuo et al., 2015). 

Nicméně afinita těchto faktorů k DNA je bez jádra RNAP relativně nízká. Zajímavá je také 

odlišná specifita vazby těchto alternativních faktorů na DNA, zatímco faktor σ
D
 se váže 

především na oblast −10 (Sevim et al., 2011), faktor σ
B
 bez přítomnosti jádra RNAP váže 

hlavně oblast −35 (Kuo et al., 2015).  

Aktivita alternativních faktorů σ bývá často regulována pomocí tzv. faktorů anti-σ. To 

jsou proteiny schopné vázat faktory σ a zabránit tak jejich interakci s jádrem RNAP. V reakci 

na určité podmínky mohou faktor σ uvolnit a tím umožnit transkripci na něm závislých genů. 

Jedním z možných mechanismů uvolnění faktoru σ je vyvázání anti-σ pomocí anti-anti-σ. 

V některých případech byly dokonce popsány kaskády vedoucí až k tzv. faktorům anti-anti-

anti-σ (Staroń & Mascher, 2010). 
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2.4 Iniciace transkripce 

Iniciace je první krok transkripce, při kterém dochází k nasedání Eσ na promotorovou 

sekvenci, postupnému rozvolňování DNA, vytváření transkripční bubliny a zahájení 

transkripce.  

Po navázání Eσ na DNA je nejprve utvořen tzv. uzavřený komplex (RPc), ve kterém 

jsou ještě obě vlákna DNA u sebe. Následně, v procesu zvaném izomerizace, přechází RPc 

přes sérii kinetických mezistavů do otevřeného komplexu (RPo), ve kterém je již DNA 

rozvolněná mezi pozicemi −10 a +2; pozice +1 templátového vlákna je umístěna do 

katalytického místa Eσ mezi podjednotkami β a β‘ a je vytvořena transkripční bublina 

(Tsujikawa et al., 2002; Saecker et al., 2011).  

Po vytvoření RPo dochází k zahájení transkripce  iniciačním nukleosidtrifosfátem 

(iNTP) a na některých promotorech se vytvářejí opakovaně krátké (tzv. abortivní) transkripty 

o délce 2-12 nukleotidů. Během této fáze nedochází k přerušení kontaktu mezi RNAP a 

promotorem, posun RNAP po templátovém vlákně DNA je zajištěn „vtahováním“ 

(scrunchingem) DNA do molekuly RNAP (Revyakin et al., 2006).  

Při dosažení délky přes 12 nukleotidů je přerušen kontakt mezi Eσ a promotorem. 

Dochází k akumulaci downstream DNA, jejíž bublina následně vytlačí faktor σ z promotoru 

(Obrázek 4), faktor σ se ve většině případů odpojuje od RNAP a ta pokračuje v prodlužování 

vznikající RNA (Winkelman et al., 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4: Znázornění akumulace DNA v RNAP 

Model vtahování DNA do molekuly RNAP při počáteční fázi transkripce ukazující vliv této 

DNA na přerušení kontaktu mezi faktorem σ a promotorem. Faktor σ je znázorněn 

bronzovou, zbytek RNAP šedou barvou.  Upraveno z (Winkelman et al., 2015). 
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2.5 Regulace transkripce koncentrací iNTP 

Kromě výše zmíněných možností regulace transkripce pomocí různých faktorů σ 

existují i další regulační mechanismy, které buňka používá. Mezi hlavní patří regulace pomocí 

dalších transkripčních faktorů, regulace malými ligandy nebo např. regulace koncentrací 

iNTP, tedy nukleosidtrifosfátu na pozici +1.  

Posledně zmiňovaný způsob regulace byl zkoumán především u promotorů 

rozpoznávaných hlavními faktory σ, v případě B. subtilis tedy u faktoru σ
A
. Promotory jsou 

děleny na dvě skupiny, [iNTP]-senzitivní a [iNTP]-nesenzitivní. Senzitivním promotorem se 

rozumí promotor schopný reagovat na širokou škálu fyziologicky relevantních koncentrací 

iNTP. Zatímco nesenzitivním promotorům stačí nízká 

hladina iNTP na dosažení maximální možné transkripce 

a případný další nárůst [iNTP] již transkripční aktivitu 

nezmění (Obrázek 5). Poprvé byl tento efekt popsán 

u ribozomálních promotorů E. coli (Murray et al., 2003).  

Vliv [iNTP] na senzitivní promotory je způsoben 

stabilitou RPo. Ta je u [iNTP]-senzitivních promotorů 

nízká a vysoká koncentrace iNTP ji zvyšuje, čímž 

následně zvyšuje i transkripční aktivitu. Naopak [iNTP]-

nesenzitivní promotory mají RPo velmi stabilní i za 

nízkých koncentrací iNTP. Typickým příkladem 

promotorů tvořících nestabilní RPo jsou právě promotory 

ribozomální, které jsou senzitivní i u B. subtilis (Krásný 

& Gourse, 2004). 

Senzitivita je definována tzv. konstantou iNTP 

(KiNTP). Ta je určena hodnotou koncentrace, při které je 

intenzita transkripce poloviční oproti maximální (Krásný 

et al., 2008). Není vždy možné na základě sekvence 

DNA přesně určit, který promotor bude sensitivní a který 

ne. Sojka et al., (2011) rozděluje [iNTP]-senzitivní 

promotory do dvou tříd. V první třídě je pro senzitivitu 

kritický úsek mezi pozicemi −10 a +1, zatímco u druhé 

třídy promotorů je senzitivita závislá i na jiných 

oblastech promotorové DNA.  

Obrázek 5: Vliv [iNTP] na 

transkripční aktivitu 

Křivky znázorňují senzitivitu 

promotoru rrnB P1 na koncentrace NTP 
na pozici +1. Promotor rrnB P1 je 

senzitivní bez ohledu na to, jestli je na 

pozici +1 G (A) nebo A (B). Naopak 

promotor Pveg je nesenzitivní (C). 

Upraveno z  (Krásný &  Gourse, 2004). 
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Kromě ribozomálních promotorů byly během minulých let objeveny i další promotory 

senzitivní na hladinu iNTP (Krásný et al., 2008). Jednalo se např. o promotory genů 

přepisovaných v buňce při nedostatku aminokyselin (mající na pozici +1 ATP). Při 

nedostatku aminokyselin klesá množství intracelulárního GTP, zatímco množství ATP stoupá 

(Lopez et al., 1981), reakce promotoru na nedostatek aminokyselin je tedy určena identitou 

pozice +1.  

Vliv [iNTP] na transkripci promotorů závislých na alternativních faktorech σ dosud 

nebyl systematicky zkoumán. 
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2.6 Sporulační cyklus 

Sporulace je proces, při kterém dochází k asymetrickému dělení buňky za vzniku 

velmi odolné spory schopné přežití v podmínkách extrémních teplot, vysoké osmolarity aj. 

B. subtilis přechází  do sporulace při nepříznivých podmínkách po vyčerpání všech ostatních 

možností na přežití. Tento proces je zároveň spojený s poklesem intracelulární hladiny GTP. 

Pokud se životní podmínky zlepší, mohou spory opět přejít do vegetativního růstu (procesem 

tzv. germinace).  

Prvním krokem sporulace je replikace DNA, po níž následuje vytvoření asymetrického 

septa blíže jednoho pólu buňky, které rozdělí buňku na presporu a větší mateřskou buňku. 

Vznikající spora je následně obalena vnitřní i vnější membránou a zcela obklopena mateřskou 

buňkou (engulfment). Ve spoře je poté syntetizována pevná vrstva modifikovaného 

peptidoglykanu mezi vnitřní a vnější membránou – tzv. kortex, zároveň je povrch spory 

obklopen více jak 70 proteiny produkovanými v mateřské buňce, které vytvářejí čtyřvrstvý 

plášť spory (McKenney et al., 2010). Zralá spora je uvolněna do prostředí lyzí mateřské 

buňky.  

Tyto rozsáhlé morfologické změny jsou podložené velkým množstvím změn v genové 

expresi, které jsou řízené především kaskádou 4 faktorů σ. Dva z nich jsou specifické pro 

vznikající sporu (σ
F
, σ

G
), zbylé dva pro mateřskou buňku (σ

E
, σ

K
). Tyto faktory jsou však 

aktivní až po vytvoření septa. Předtím, po získání signálu od hlavního transkripčního 

regulátoru Spo0A, řídí transkripci faktor σ
H
, který je proto občas označován jako pátý 

sporulační faktor. V průběhu sporulace také 

dochází jak ve vznikající spoře, tak v mateřské 

buňce k transkripci genů pod kontrolou hlavního 

faktoru σ
A
 (Li & Piggot, 2001). Přítomnost a 

aktivita jednotlivých faktorů σ v mateřské buňce a 

spoře je schematicky znázorněna na Obrázku 6. 

Hlavní sporulační regulátor Spo0A je 

aktivován fosforylační kaskádou spouštěnou 

senzorovými kinázami na povrchu buňky. Spo0A, 

klíčový transkripční faktor, poté přímo kontroluje 

produkci zhruba 120 dalších proteinů (Molle et al., 

2003). Gen spo0A má dvě promotorové oblasti, 

jednu pro hlavní faktor σ
A
 a druhou pro faktor σ

H
. 

Obrázek 6: Aktivita faktorů σ ve sporulaci  

Schematické znázornění aktivy faktorů σ 
v průběhu sporulace ve vznikající spoře (A) a 

v mateřské buňce (B). Převzato z (Li & Piggot 

2001). 
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Fosforylovaný Spo0A následně zvyšuje aktivitu faktoru σ
H
 blokováním transkripce abrB, 

jehož produkt je represorem sigH (Weir et al., 1991). Zvýšením aktivity faktoru σ
H 

se zvýší 

i míra transkripce vlastního Spo0A. Tato vzájemná kontrola Spo0A a faktoru σ
H 

je zásadní 

pro iniciaci sporulace. 

Faktor σ
H 

aktivuje transkripci operonu spoIIA, který obsahuje gen pro první faktor 

vznikající spory, tedy σ
F
. V mateřské buňce je jako první aktivován faktor σ

E
. Transkripce 

operonu spoIIGA, ve kterém se gen pro faktor σ
E 

nachází, probíhá již před začátkem sporulace 

a je závislá na hlavním faktoru σ
A
 a hlavním sporulačním regulátoru Spo0A (York et al., 

1992). Faktor σ
E 

je však produkován v nefunkční formě Pro-σ
E
 a jeho aktivace je závislá na 

signálu z vytvářené spory. Teprve po aktivaci σ
E 

dependentní transkripce
 
se sporulace stává 

nevratnou (Narula et al., 2012).   

V následujících kapitolách blíže přiblížím faktory σ
F
, σ

G
 a σ

K
, kterými se tato práce 

zabývá především. 
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2.7 Sigma F 

Faktor σ
F
 je prvním v kaskádě sporulačních faktorů, jeho produkce je kontrolována 

regulátorem Spo0A a faktorem σ
H
. Gen kódující faktor σ

F 
sigF (někdy také označován 

spoIIAC), se nachází na konci třícistronního operonu spolu s geny pro své faktory anti-anti-σ 

(spoIIAA) a anti-σ (spoIIAB) (Schmidt et al., 1990). Regulace aktivity faktoru σ
F 

je poměrně 

komplexní a kromě výše zmíněných proteinů SpoIIAA a SpoIIAB se na ní podílí i protein 

SpoIIE.  

Faktor σ
F
 je produkován i v mateřské buňce, avšak transkripčně aktivní má být pouze 

ve vznikající spoře. Jeho aktivita je blokována faktorem anti-σ SpoIIAB, ten má zároveň 

i kinázovou aktivitu a fosforyluje faktor anti-anti-σ SpoIIAA (Min et al., 1993). Celý proces 

je závislý i na vnitrobuněčné koncentraci ATP resp. ADP, jelikož ATP stimuluje navázání 

faktoru anti-σ SpoIIAB na σ
F
, zatímco ADP stimuluje vazbu SpoIIAB na protein SpoIIAA 

(Alper et al., 1994).  

Ve vznikající spoře je  SpoIIAB vyvázán faktorem anti-anti-σ SpoIIAA a tím je faktor 

σ
F 

uvolněn pro transkripci. K tomuto vyvázání potřebuje být SpoIIAA v defosforylovaném 

stavu, což zajišťuje membránově vázaná fosfatáza SpoIIE (Feucht et al., 1996).  

Konsensus sekvence promotorů rozpoznávaných faktorem σ
F 

je daleko méně 

konzervovaná než u hlavního faktoru σ
A
, na pozici −10 se jedná o sekvenci GG/tNNANNNT 

od −15 do −7, na pozici −35 o sekvenci NG T A T W W N (viz Obrázek 7)  (Amaya et al., 

2001). 

 Konsensus sekvence pro faktor σ
F
 se navíc velmi významně překrývá 

s konsensy ostatních sporulačních faktorů σ, zejména s konsensem faktoru σ
G
. Vzhledem 

k tomu, že řada genů je přepisována více Eσ, není snadné ze sekvence přesně předpovědět, 

jaký Eσ bude daný gen přepisovat. Srovnání konsensus sekvencí pro jednotlivé sporulační 

faktory  σ a hlavní faktor σ
A 

je na Obrázcích 8 a 9. 

Obrázek 7: Konzervované motivy u σ
F 

dependentních promotorů 

Srovnání konsensus sekvencí u promotorů σF dependentních genů, hlavní konzervované nukleotidy jsou 

zvýrazněny. Pozice +1 je vyznačena podtržením. Převzato z (Amaya et al., 2001) 

 



20 

  

Při studiu regulonu σ
F 

bylo objeveno 48 genů, které faktor σ
F
 ovlivňuje. Jedná se 

především o geny kódující regulační proteiny nebo geny, jejichž produkty se přímo podílejí 

na obraně spory před nepříznivými podmínkami (Wang et al., 2006). Mezi geny pro regulační 

proteiny patří mj. gen spoIIR, jehož produkt aktivuje štěpení Pro-σ
E
 a tím aktivuje první 

sporulační faktor σ v mateřské buňce (Hofmeister et al., 1995).
 
  

Zajímavá je také lokalizace σ
F 

dependentních genů, jelikož většina z nich se nachází 

v té části chromozomu, která se do vznikající spory dostává jako první, což pravděpodobně 

umožňuje rychlejší spuštění σ
F 

dependentní transkripce (Wang et al., 2006). 

V nedávné době byly provedeny experimenty zabývající se vlivem faktoru σ
F
 na 

buňku v průběhu vegetativního růstu. Žádný vliv mimo sporulaci však nebyl objeven 

(Overkamp & Kuipers, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Srovnání konsensus sekvencí oblasti −10 

Srovnání konsensů sporulačních faktorů σ a hlavního 

faktoru σA, −10 pozice je podtržená. K je G nebo T; M je 

A nebo C; W je A nebo T, N označuje libovolný 

nukleosidtrifosfát. Upraveno z (Amaya et al., 2001) 

 

Obrázek 9: Srovnání konsensus sekvencí oblasti −35 

Srovnání konsensů sporulačních faktorů σ a hlavního 

faktoru σA. −35 pozice je podtržená. R je A nebo G; K je 
G nebo T; M je A nebo C; W je A nebo T, N označuje 

libovolný nukleosidtrifosfát. Upraveno z (Amaya et al., 

2001) 
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2.8 Sigma G 

Faktor σ
G 

je druhým faktorem vznikající spory. Je kódován genem sigG (dříve 

nazývaným spoIIIG), který je transkribován nejprve RNAP s předchozím faktorem σ
F 

a 

následně autoregulován pomocí RNAP s faktorem σ
G
. 

Ačkoli je gen sigG pod kontrolou σ
F
, tudíž produkován již v počáteční fázi sporulace, 

zůstává σ
G
 neaktivní až do dokončení „engulfmentu“. Tuto regulaci zajišťuje několik 

proteinů. Prvním je faktor anti-σ CsfB, o němž bylo v nedávné době zjištěno, že se ke konci 

sporulace vyskytuje i v mateřské buňce, kde blokuje aktivitu faktoru σ
E
 (Serrano et al., 2015). 

Aktivitu faktoru σ
G
 negativně ovlivňuje také protein SpoIIAB, který tak funguje jako anti-σ 

nejen pro faktor σ
F
,
 
ale i pro druhý faktor vznikající spory σ

G
 (Kellner et al., 1996).   

Pro aktivaci σ
G 

dependentní transkripce je potřeba dokončení “engulfmentu“. 

Rozpoznání tohoto stavu je pravděpodobně závislé na proteinech spojovacího kanálu (feeding 

tube), který se mezi mateřskou buňkou a sporou vytváří (Camp & Losick, 2009). Tento kanál 

je vytvářen z 8 proteinů (SpoIIIAA-SpoIIIAH) kódovaných operonem spoIIIAA, které jsou 

přepisované v mateřské buňce, a proteinu SpoIIQ, který je produktem stejnojmenného genu, 

jehož transkripce je ve vznikající spoře řízena faktorem σ
F
. Protein SpoIIQ se navíc podílí na 

aktivaci σ
G 

dependentní transkripce i blokováním funkce anti-σ CsfB (Flanagan et al., 2016). 

Na aktivaci σ
G 

dependentní transkripce se také podílí protein s názvem Fin, kódovaný 

genem yabK. Gen yabK je transkribován ve vznikající spoře jak RNAP s faktorem σ
F
, tak 

s faktorem σ
G
. Protein Fin následně reprimuje faktor σ

F
, čímž se podílí na přepnutí na faktor 

σ
G 

(Camp et al., 2011). 

Do regulonu faktoru σ
G 

patří 95 genů, stejně jako u faktoru σ
F
 se jedná převážně 

o geny regulačních proteinů či geny pro proteiny podílející se na ochraně spory (Wang et al., 

2006). Do regulonu faktoru σ
G 

patří i gen spoIVFB, který je zásadní pro aktivaci posledního 

ze sporulačních faktorů σ
K
. Dále do něj patří gen spoVT, jehož produkt je hlavním 

regulátorem σ
G
 dependentní transkripce a negativně reguluje i samotný gen sigG (Wang et al., 

2006). 
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2.8.1 YlyA 

Gen ylyA byl poprvé popsán coby sporulačně specifický σ
G 

dependentní gen v roce 

2006 (Wang et al., 2006); toto pozorování bylo následně ověřeno a bylo prokázáno, že ačkoli 

protein YlyA není nutný pro sporulaci, je kmen s mutací v genu ylyA oproti divokému kmenu 

(wt) znevýhodněn (Traag et al., 2013b). Také bylo zjištěno, že přepis genu ylyA je pod 

kontrolou regulačního proteinu SpoVT a že ylyA mutant je pomalejší při germinaci (Traag et 

al., 2013b).  

Protein YlyA byl následně popsán coby vazebný partner RNA polymerázy (Traag et 

al., 2013a). V experimentech in vivo ovlivňoval negativně i pozitivně transkripci σ
G 

dependentních genů, zatímco v transkripci in vitro byl jeho efekt vždy pozitivní (Obrázek 10). 

Tento efekt byl unikátní pro transkripci s Eσ
G
, v experimentech s Eσ

A 
k pozitivnímu ovlivnění 

transkripce nedocházelo (Obrázek 11) (Traag et al., 2013a). Vlivu YlyA na transkripci se 

budu dále zabývat ve výsledkové části této práce. 

 

Obrázek 11: Nulový efekt YlyA na σ
A 

dependentní transkripci.  

Transkripční experiment s použitím 

purifikované EσA, YlyA a plazmidových 

templátů obsahujících rrnB P1 a Pveg, které 

jsou přepisovány RNAP s asociovaným 

faktorem σA. Specifický signál je označen 

hvězdičkou. Převzato z (Traag et al., 2013a). 

Obrázek 10: Stimulace σ
G 

dependentní transkripce pomocí YlyA 

Transkripční experiment s použitím purifikované EσG a YlyA, jako templát byly použity plazmidy s promotory 

pro σG dependentní geny gerB, spoVA a sspB. Jako kontrola nespecifického vlivu proteinových interakcí byl 

použit protein SinI. Každá transkripce byla prováděna ve dvou paralelních opakováních. Specifický signál je 

označen hvězdičkou. Převzato z (Traag et al., 2013a)  

 



23 

  

2.9 Sigma K 

Posledním v kaskádě sporulačních faktorů σ
 
je faktor σ

K
, pod jehož kontrolou jsou 

přepisovány geny kódující části pláště, který obklopuje sporu, a geny zajišťující lyzi mateřské 

buňky (Zhang et al., 1994). Oproti všem ostatním faktorům σ
 
není kódován jedním, nýbrž 

dvěma geny, konkrétně spoIVCB a spoIIIC. Oba dva geny odděluje tzv. skin element, což je 

zhruba 48 kb dlouhá profágová DNA (Takemaru et al., 1995), která je v mateřské buňce před 

poslední fází sporulace vystřižena místně specifickou rekombinázou SpoIVCA. Tím jsou oba 

geny spojeny a jejich následná transkripce dá vzniknout prekurzoru Pro-σ
K 

(Kunkel et al., 

1990). Na transkripci těchto genů má negativní vliv represor Hpr, jehož efekt odstraňuje 

serinová proteáza PrkA (Yan et al., 2015). 

Pro aktivaci faktoru σ
K 

je potřeba z prekurzorového Pro-σ
K 

odštěpit 20 aminokyselin 

na N-konci, který je zanořen na povrchu vznikající spory. Toto odštěpení zajišťuje proteáza 

SpoIVFB (Yu & Kroos, 2000). Její aktivace je proces, při němž musí dojít k naštěpení dvou 

proteinů, které aktivitu SpoIVFB blokují. Konkrétně se jedná o proteiny SpoIVFA a BofA 

(Zhou & Kroos, 2004), které jsou štěpeny proteázami SpoIVB a CtpB exprimovanými ve 

vznikající spoře pod kontrolou sporulačních faktorů σ
F 

a σ
G 

(Zhou & Kroos, 2005). Po 

naštěpení SpoIVFA a BofA je uvolněna aktivita SpoIVFB a může dojít k aktivaci faktoru σ
K
. 

  

V nedávné době byl v naší laboratoři zkoumán s RNAP asociovaný protein HelD. 

HelD se váže na podjednotky β a β‘ a má na transkripci pozitivní vliv, jenž je závislý na 

přítomnosti ATP. Efekt HelD na transkripci je pravděpodobně způsoben vlivem na recyklaci 

RNAP, který se překrývá se shodným efektem malé podjednotky δ (Wiedermannová et al., 

2014).  

Když byl porovnán transkriptom wt a kmene s přerušeným genem pro HelD (ΔHelD) 

v exponenciální fázi růstu, bylo objeveno několik desítek genů, které byly v ΔHelD 

nadprodukované (Obrázek 12) (Rabatinová, Krásný a Delumeau, nepublikováno). Společným 

znakem těchto genů je jejich příslušnost do σ
K 

regulonu. Vznikla tedy hypotéza, že by protein 

HelD měl kromě role v transkripci také vliv na blokování faktoru σ
K 

v exponenciální fázi 

růstu (ačkoli by dle výše popsaných mechanismů regulace neměl být faktor σ
K
 tou dobou 

v buňce vůbec přítomen). Testování této hypotézy se budu dále věnovat v dalších částech této 

diplomové práce. 
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Obrázek 12: Výsledek transkriptomické studie porovnávající ΔHelD a wt kmen v exponenciální fázi růstu 

Transkriptomická studie byla provedena pomocí DNA microarray. V levé části obrázku se nachází diagram, na 

kterém každá tečka označuje jeden gen. Na každé ose je zobrazeno jedno pakování, hodnoty označují 

nadprodukci genu v ΔHelD oproti wt kmeni, měřítko je logaritmické. Ve výřezu na pravé straně jsou tedy geny, 

které byly v obou opakováních u ΔHelD nadprodukované více jak čtyřikrát. V pravé části jsou v tomto výřezu 

zobrazeny názvy genů, v modrém oválu jsou zvýrazněny ty, které patří do σK regulonu. 
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2.10 Sigma I 

Alternativní faktor σ
I 

není sporulačním faktorem a z tohoto důvodu byl v této práci 

použit pro komplexnější srovnání transkripce u alternativních faktorů σ. 

Faktor σ
I 
je aktivovaný při stresové odpovědi na zvýšenou teplotu (Zuber et al., 2001). 

Do jeho dosud známého regulonu spadá jen několik genů, které tvoří poměrně nesourodou 

skupinu. Je mezi nimi gen lytE kódující hydrolázu buněčné stěny (Tseng et al., 2011), mreB 

kódující aktinový homolog či gen pro bacitracinovou rezistenci (Tseng & Shaw, 2008).  

Přepis genu sigI je řízen ze dvou promotorů, σ
A 

dependentního a σ
I 

dependentního 

(Salzberg et al., 2013), jejichž aktivitu reguluje protein WalR (Huang et al., 2013), v témže 

operonu se nachází také gen rsgI, jehož produkt slouží jako faktor anti-σ (Asai et al., 2007).  

Aktivace faktoru σ
I
 při odpovědi na zvýšenou teplotu (Obrázek 13)

 
je kontrolována 

transmembránovým faktorem anti-σ RsgI, k jehož N-koncové části je faktor σ
I 
vázán. Kromě 

RsgI má vliv na aktivaci σ
I 
dependentní transkripce také chaperon DnaK (Asai et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Model aktivace faktoru σ
I 

Pokud jsou buňky vystaveny zvýšené teplotě, dochází 

k rozpojení vazby mezi N koncovou částí RsgI a faktorem σI. 

Jeho aktivaci dále napomáhá chaperon DnaK. Aktivní faktor 

σI poté zajišťuje přepis mj. vlastního genu sigI, čímž je 

zajištěn rychlý nárůst počtu σI v buňce. Upraveno z (Asai et 

al., 2007) 
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2.11 Modifikace DNA  

Na regulaci genové exprese mají kromě samotné sekvence DNA vliv i některé 

epigenetické mechanismy. Jedním z nich je modifikace nukleových bází v DNA, která může 

ovlivňovat schopnost RNAP vázat DNA a tím regulovat transkripční aktivitu.  

Mnoho modifikací DNA bylo popsáno u eukaryot (Ito et al., 2011), avšak vyskytují se 

i bakteriální příklady. Nejčastější modifikací je metylace, která je zajišťována enzymaticky 

pomocí metyltransferáz. U bakterií jsou pomocí nich vytvářeny tři modifikované báze, 

konkrétně  N
6
-metyl adenin, 5-metyl cytosin a N

4
-metyl cytosin, který je specifický pro 

bakteriální říši (Sánchez-Romero et al., 2015); modifikované báze viz Obrázky 14 a 15. 

U E. coli se metylace vyskytuje u 1.5 % všech adeninů a 0,75 % cytosinů (Marinus & Løbner-

Olesen, 2014).  

 

 

 

 

 

Metylázy jsou sekvenčně specifické enzymy, které primárně zajišťují ochranu vlastní 

DNA před restrikčními enzymy (RE). Rozeznávají stejné sekvence jako RE, které následně 

metylují. RE poté nejsou schopny metylovanou DNA štěpit, čímž je zajištěna ochrana vlastní 

DNA a naopak naštěpení cizorodé DNA (např. fágové DNA) (Loenen et al., 2014). 

Kromě těchto metyláz existují i takové, které nejsou propojené s žádnou RE a jejichž 

činnost souvisí s buněčným cyklem, typickými příklady jsou metylázy Dam a CcrM. 

Metylace v buněčném cyklu dává signál pro počátek replikace chromosomů i jejich následnou 

segregaci. Absence metylace v nově vznikajícím vláknu DNA po replikaci také určuje, které 

vlákno má být podrobeno opravným mechanismům (Marinus & Casadesus, 2009). Další, již 

výše zmíněnou funkcí metylace, je regulace genové exprese. Typický zástupce, metyláza 

Dam, se váže na sekvenci GATC, která je přítomna i v regulační oblasti některých genů, díky 

čemuž může genová exprese být regulována tímto způsobem. 

Obrázek 15: Cytosin a jeho metylované modifikace 

Struktura cytosinu (A), N4-metyl cytosinu (B) a 5-metyl 

cytosinu (C). Upraveno z (Rodríguez López & 

Wilkinson, 2015) 

Obrázek 14: Adenin a jeho metylovaná 

modifikace 

Struktura adeninu (A) a N6-metyl adeninu 

(B). Upraveno z (Rodríguez López & 

Wilkinson, 2015) 
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Příkladem, kde metylace DNA Dam metylázou přímo ovlivňuje přepis určitého genu, 

je gen traJ u Salmonella enterica, u kterého metylace GATC sekvence brání v navázání 

faktoru Lrp, který aktivuje transkripci tohoto genu (viz Obrázek 16) (Camacho & Casadesús, 

2005).   

U některých patogenních druhů bakterií, např. u Vibrio cholerae či Yersinia 

pseudotuberculosis, je dokonce metyláza Dam esenciální (Julio et al., 2001); pro jiné bakterie 

je naopak esenciální metyláza CcrM (Wright et al., 1997).  

Kromě enzymaticky zajišťované metylace, může DNA obsahovat i další modifikace 

vzniklé např. v důsledku oxidativního stresu. Tyto modifikace se v genomu nacházejí 

přirozeně, je však možné vnést i modifikace umělé. Ty již byly v některých případech úspěšně 

vyzkoušeny v transkripčním systému in vitro s T7 RNA polymerázou (Seo et al., 2009). Vliv 

uměle vytvořených modifikovaných DNA na bakteriální transkripci však dosud nebyl 

systematicky zkoumán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Regulace genu traJ vlivem metylace 

Transkripční aktivátor Lrp se může vázat do dvou 
míst upstream od traJ promotoru na plazmidu. 

Pokud je  místo Lrp-2 obsahující GATC sekvenci 

metylováno, k transkripci nedochází.   Plazmid je 

metylovaný mimo replikaci, tehdy tedy 

k trasnkripci traJ nedochází (a), po replikaci je 

metylováno vždy pouze jedno vlákno, nicméně 

v mateřské buňce zůstává traJ netranskribovaný, 

jelikož je metylováno kódující vlákno (b), zatímco 

v dceřiné buňce, kde je metylováno nekódující 

vlákno, může aktivátor Lrp utvořit komplex s DNA 

a traJ je transkribován (c). Upraveno z (Wion & 

Casadesús, 2006) 
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3 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce bylo charakterizovat regulaci transkripce RNAP  

s alternativními, sporulačně specifickými faktory σ
F

, σ
G
, σ

K
 a nesporulačním alternativním 

faktorem σ
.I

. Dalším cílem bylo otestovat transkripci za použití modifikovaných DNA 

templátů. Konkrétně pak: 

 

 Klonovat a purifikovat sporulačně specifické faktory σ
F
 a σ

G
, připravit 

funkční transkripční systém in vitro. 

 

 Porovnat transkripční aktivitu ze σ
F
, σ

G
 a σ

I
 dependentních promotorů 

s transkripcí ze σ
A
 dependentních promotorů, zejména z hlediska jejich 

senzitivity na [iNTP]. 

 

 Ověřit vztah faktoru σ
K 

a proteinu HelD. 

 

 Otestovat transkripci na modifikovaných DNA templátech s Eσ
70

.  
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4 Materiál a metody 

4.1 Přístroje 

4.1.1 Centrifugy 

 

 ALLEGRA X-15R CENTRIFUGE (BECKMAN) 

Chlazená centrifuga s výkyvným rotorem SX4750A 

Kapacita 24 kyvet (15 ml) nebo 12 kyvet (50 ml) 

Maximální zrychlení 5 250 × g 

 

 AVANTI J-26XPI (BECKMAN)  

Chlazená centrifuga s vyměnitelnými rotory.  

Rotor JA-10 (0,5 l kyvety) – maximální zrychlení 17 700 × g 

Rotor JA-25.50 (50 ml kyvety) – maximální zrychlení 75 600 × g 

 

 CHRIST BIOFUGE A (HERAEUS) 

Chlazená centrifuga pro 24 mikrozkumavek (1,5 ml) 

Maximální zrychlení 13 000 × g 

 

 MICROFUGE 20R (BECKMAN) 

Chlazená centrifuga pro 24 mikrozkumavek (1,5 ml) 

Rotor FA241.5 – maximální zrychlení 20 627 × g 

 

 MINI – CENTRIFUGE (ROTILABO)  

Stolní centrifuga určená pro krátké stáčení vzorků  

Kapacita 6 mikrozkumavek (1,5ml)  

Maximální zrychlení 2000 × g 

 

 UNIVERSAL 320 R (HETTICH) 

Chlazená centrifuga s vyměnitelnými rotory. 

Rotor 1420-B: 24 mikrozkumavek (1,5 ml) – maximální zrychlení 21 382 × g 

Rotor 1620-A: 6 kyvet (50 ml) – maximální zrychlení 9 509 × g 
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4.1.2 Třepačky a termostaty 

 BIOLOGICAL THERMOSTAT BT – 120 (LAB SYSTEM)  

Termostat pro inkubaci Petriho misek s rozmezím teplot 5-75 °C 

 

 BLOCK HEATER SBH 130D (STUART)  

Blokový termostat pro mikrozkumavky s maximální kapacitou 36 mikrozkumavek. 

Rozmezí teplot 24-130 °C 

 

 HORIZONTAL SHAKER HS250 BS1 (IKA LABORATORTECHNIK)  

Horizontální třepačka s nastavitelným časováním pro inkubaci buněk v Erlenmayerových 

baňkách, maximální otáčky 500 rpm 

 

 MINI ROCKER MR – 1 (BIOSAN)  

Stolní překlopná třepačka pro barvení gelů po SDS-PAGE, 5-30 kmit/min 

 

 MULTI BIO RS-24 (BIOSAN) 

Stolní třepačka s nastavitelným časem a otáčením 

Maximální kapacita 26 mikrozkumavek 

 

 MULTI – FUNCTIONAL SHAKER PSU – 20 (BIOSAN)  

Stolní třepačka s nastavitelnými typy třepání (orbitální, reciproké, vibrační), 20-250 rpm 

 

 THERMO 120 (VÝVOJOVÉ DÍLNY UOCHB)  

Termostat pro 24 mikrozkumavek s vyjímatelným blokem 

Rozmezí teplot 24-100 °C 

 

 THERMO SHAKER TS – 100 C (BIOSAN)  

Termostat pro 24 mikrozkumavek  s možností třepání vzorků 

Rozmezí teplot 24-100 °C, otáčky 250-1400 rpm 

 

 THERMOSTAT 5320 (EPPENDORF)  

Blokový termostat pro 24 mikrozkumavek.  

Možnost nastavení pěti teplot: 25 °C, 30 °C, 37 °C, 56 °C, 95 °C 
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 THERMOSTAT (BROUWER)  

Termostat pro kultivaci bakterií v Erlenmayerových baňkách 

 

 VORTEX GENIE 2 (SCIENTIFIC INDUSTRIES)  

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

(600-3200 rpm) 

 

4.1.3 Elektroforézy  

 OWL™ EASYCAST B1A MINI GEL ELFO SYSTEM (THERMO 

SCIENTIFIC)  

Horizontálně uspořádaná elektroforéza pro analýzu fragmentů DNA 

 

 OWL™ P10DS DUAL GEL SYSTEM (THERMO SCIENTIFIC)  

 Vertikálně uspořádaná elektroforéza pro analýzu izotopově značených vzorků 

 

 XCELL SURELOCK™ MINI CELL ELFO SYSTEM (NOVEX, USA)  

Vertikálně uspořádaná elektroforéza pro předpřipravené SDS-PAGE gely od firmy Novex 

 

4.1.4 Zdroje napětí 

 ENDURO 300V POWER SUPPLIES (LABNET INC., USA)  

Zdroj napětí pro elektroforézy o maximálním napětí 300 V. 

 

 POWER PAC 3000 (BIO RAD, USA)  

Zdroj napětí pro elektroforézy o maximálním napětí 3000 V. 

4.1.5 Další přístroje 

 BAS-MS2040 (FUJI) 

Kazeta s citlivou deskou používaná pro vyhodnocování transkripcí in vitro 

 

 BIORUPTOR 
®
 PLUS (DIAGENODE) 

Sonikační zařízení pro paralelní sonikaci více vzorků 
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 EG 2200 (KERN)  

Laboratorní analytická váha (max 2200g) 

 KNFLAB (LABPORT) 

Vakuová pumpa 

 

 MIDIDRY D62 (BIOMETRA)  

Sušička gelů o rozměru sušicí plochy 30 x 40 cm, s rozmezím teplot 5 – 90 °C 

 

 MINI 900EP15 CONTAMINATION AND RADIATION MONITOR (THERMO 

SCIENTIFIC) 

Geigerův – Müllerův příruční počítač s citlivostí 0,5 – 2000 cps 

 

 MOLECULAR IMAGER FX (BIO-RAD)  

Phosphoimager 

 

 NANODROP™ LITE (THERMO SCIENTIFIC) 

Spektrofotometr používaný pro určení koncentrací DNA 

 

 pH/ION 510 (OAKTON INSTRUMENTS)  

pH metr 

 

 PTC 200 (MJ RESEARCH)  

Cycler se dvěma termobloky pro dvě různé velikosti mikrozkumavek 

 

 UP 200S (HIELSCHER)  

Sonikační zařízení s výměnnými sondami 

 

 UV – 1601PC UV – VISIBLE (SHIMADZU)  

Spektrofotometr 

 

 UVT-20M  (HEROLAB) 

Transiluminátor 
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4.2 Chemikálie, enzymy a média 

4.2.1 Seznam použitých chemikálií a enzymů 

 [α-
32

P]-UTP – M. G. P. 

 3-(N-morfolino)propansulfonová kyselina (MOPS) – Roth 

 Agaróza pro molekulární biologii – Amresco 

 Agaróza pro pevné půdy – Lachema 

 Aminokyseliny – AppliChem 

 Ampicilin – Biotika 

 Aqua pro injection (iH2O) – Braun 

 Azid sodný (NaN3) – Lach-Ner 

 Bromfenolová modř – Dr. G. Gruber & Co. 

 Coomassie Brilliant blue G-250 – Serva 

 Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) – Penta 

 Dihydrogenfosforečnan sodný (NaH2PO4) – Lachema 

 Dithiotreitol (DTT) – Serva  

 dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) – Roche 

 Dusičnan amonný (NH4NO3) – Penta 

 Erytromycin – Serva 

 Etanol 96% – Penta 

 Ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) – Lachema 

 Expand High Fidelity PCR System – Roche 

 Fenol – AppliChem 

 Fenylmetylsulfonyl fluorid (PMSF) – Serva  

 Fosforečnan disodný (Na2HPO4) – Lach-Ner 

 Gel Red – Biotium 

 Glycerol – Sigma 

 Glykogen – Sigma 

 Hexahydrát chloridu železitého (FeCl3 × 6H2O) – Sigma 

 Hovězí serum albumin (BSA) – Sigma 

 Hydrolyzát kaseinu – Sigma 

 Hydroxid sodný (NaOH) – Penta 

 Chloramfenikol – Sigma 

 Chlorid amonný (NH4Cl) – Lach-Ner 

 Chlorid draselný (KCl) – Lachema 
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 Chlorid hořečnatý (MgCl2) – Penta 

 Chlorid sodný (NaCl) – Lach-Ner 

 Chlorid vápenatý (CaCl2) – Lach-Ner 

 Chloroform – Penta 

 Imidazol – Sigma 

 Izopropyl-β-D-thiogalaktosid (IPTG) – Sigma 

 Izopropanol – Lach-Ner  

 Kanamycin - Serva 

 Kvasinkový extrakt - Difco 

 Kyselina boritá (H3BO3) –  Penta 

 Kyselina fosforečná (H3PO4) – Lach-Ner 

 Linkomycin – Serva 

 Metanol – Lach-Ner 

 NTP (ATP, GTP, CTP, UTP) – Roche 

 ortho-nitrofenyl-β-galactoside (ONPG) – Sigma 

 PBS (Phosphate Buffered Saline) – ÚMG 

 Peroxodisíran amonný (APS) – Sigma 

 Polyakrylamid (PAA) – Serva 

 Restrikční endonukleázy (EcoRI, HindIII, NdeI, XhoI) – Takara 

 Síran hořečnatý (MgSO4) – Penta 

 Síran manganatý (MnSO4) – Penta 

 Síran sodný (Na2SO4) – Lach-Ner 

 Spektinomycin – Sigma 

 Tetrametyletylendiamin (TEMED) – Serva 

 Tris-acetát – Serva 

 Tris-HCl – Sigma 

 Trypton – Oxoid 

 Tween 20 – Serva 

 Uhličitan sodný (Na2CO3) – Lachema 

 Xylene cynalon – LKB-Produkter AB 

 β-merkaptoetanol – Serva 
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4.2.2 Složení kultivačních médií 

 

 LB (Luria-Bertoni) médium (1 litr)  

Trypton    10 g  

Kvasinkový extrakt 5 g  

NaCl    10 g  

dH2O doplnit do 1 litru 

 CH (casein-hydrolyzate) médium (1 litr)  

100mM CaCl2   1 ml  

1M MgSO4   0,4 ml  

50mM MnSO4   2 ml  

1% tryptofan  5 ml  

roztokem G doplnit do 1 litru 

 roztok G (na 2,35 litru)  

Casein hydrolyzát  25,0 g  

L-glutamát sodný  9,20 g  

L-alanin    3,12 g 

L-asparagin  3,48 g  

KH2PO4    3,40 g  

NH4Cl   1,34 g  

Na2SO4   0,27 g  

NH4NO3    0,24 g  

FeCl3*6H2O   2,45 mg  

rozpustit v 1 litru, upravit pH pomocí 2M NaOH na 7,0 a doplnit na 2,35 litru 
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4.3 Vektory 

4.3.1 Plazmid pET-22b(+) 

Tento plazmid od firmy Novagen je vhodný zejména pro klonování genů a následnou 

produkci proteinů. Obsahuje inducibilní T7 promotor, sekvenci pro His-tag (6 histidinů 

připojovaných na C-konec proteinu) a β-laktamázový gen, poskytující rezistenci na ampicilin. 

Schéma plazmidu je znázorněno na Obrázku 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Schéma plazmidu pET-22b(+). Převzato z manuálu firmy Novagen 
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Plazmid pET-22b(+)-sigF (LK 1419) 

Do plazmidu pET-22b(+) byl vnesen gen sigF amplifikovaný pomocí specifických 

primerů (viz Tabulka 8, kapitola 5.1), ke klonování byla použita restrikční místa NdeI a XhoI. 

Takto upravený plazmid byl následně použit k expresi faktoru σ
F
. 

Plazmid pET-22b(+)-sigG (LK1408) 

Do plazmidu pET-22b(+) byl vnesen gen sigG amplifikovaný pomocí specifických 

primerů (viz Tabulka 8, kapitola 5.1), ke klonování byla použita restrikční místa NdeI a XhoI. 

Takto upravený plazmid byl následně použit k expresi faktoru σG. 

 

4.3.2 Plazmid p770 

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

následně do něj byly pomocí restrikčních míst EcoRI a HindIII vkládány jednotlivé 

promotory pro transkripční experimenty. Plazmid obsahuje ρ nezávislý terminátor a 

β-laktamázový gen, poskytující rezistenci na ampicilin. Schéma plazmidu je na Obrázku 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p770-veg (RLG 7558) 

Plazmid p770 s vloženým promotorem Pveg (Krásný & Gourse, 2004). 

Obrázek 18: Schéma plazmidu p770 

Schéma plazmidu použitého do transkripčních experimentů. Různé promotory byly klonovány pomocí 

restrikčních enzymů HindIII a EcoRI. Schéma bylo vytvořeno pomocí programu Savvy Version 0.1 

dostupného na http://www.bioinformatics.org/savvy/ 
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p770-rrnB P1 (RLG 7596) 

Plazmid p770 s vloženým ribozomálním promotorem rrnB P1(Krásný & Gourse, 2004). 

p770-spoIIQ (LK 1495) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu spoIIQ. 

p770-spoIVB (LK 1494) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu spoIVB. 

p770-katX (LK 1496) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu katX. 

p770-spoVT (LK 1497) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu spoVT. 

p770-sigI (LK 1451) 

Plazmid p770, do kterého byl vložen promotor genu sigI (Ramaniuk, nepublikováno). 

p770-pbpF(LK 1500) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu pbpF. 

p770-arsR (LK 1499) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu arsR. 

p770-sspB_(LK 1724) 

Plazmid p770, do kterého byl v rámci této práce vnesen promotor genu sspB. 

 

4.3.3 Plazmid pDG3661 

Tento plazmid byl připraven vložením terminátorů do plazmidu pDG1661 (Krásný 

& Gourse, 2004).  Slouží jako integrační vektor do místa amyE u B. subtilis a byl použit při 

klonování σ
K
 dependentních promotorů pro následnou analýzu promotor-reportérového 

konstruktu pomocí analýzy aktivity β-galaktosidázy.  

Plazmid obsahuje homologní sekvence k místu amyE, mezi kterými se nachází gen 

lacZ  a gen cat, poskytující rezistenci na chloramfenikol. V plazmidu se nacházejí také geny 

rezistence na spektinomycin (spc) a ampicilin (bla), sloužící pro kontrolu, zda neproběhl 

pouze jednoduchý crossing-over resp. pro selekci v buňkách E. coli. Schéma plazmidu je na 

Obrázku 19. 
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pDG3661-cgeA (LK 1588) 

Plazmid pDG3661, do kterého byl v rámci této práce vložený promotor genu cgeA. 

pDG3661-cotV (LK 1587) 

Plazmid pDG3661, do kterého byl v rámci této práce vložený promotor genu cotV. 

pDG3661-sspG (LK 1589) 

Plazmid pDG3661, do kterého byl v rámci této práce vložený promotor genu sspG. 

pDG3661-helD (LK 1110) 

Plazmid pDG3661, do kterého byl vložený promotor genu helD (Wiedermannová, 

nepublikováno). 

pDG3661-rrnO P2+10 (RLG7045) 

Plazmid pDG3661, do kterého byl vložený promotor rrnO P2+10 (Krásný, nepublikováno). 

 

 

 

Obrázek 19: Schéma plazmidu pDG3661 

Schéma plazmidu použitého pro integraci σK dependentních promotorů před genem lacZ do 

chromozomu B. subtilis, v tomto případě promotoru genu spoVG. Schéma bylo vytvořeno pomocí 

programu Savvy Version 0.1 dostupného na http://www.bioinformatics.org/savvy/ 
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4.3.4 Plazmid pET-28a(+) 

Tento plazmid od firmy Novagen je vhodný zejména pro klonování genů a následnou 

produkci proteinů, v této práci byl použit pro produkci proteinu YlyA. Obsahuje velký 

inducibilní T7 promotor, sekvenci pro His-tag (6 histidinů připojovaných na C-konec 

proteinu) a gen poskytující rezistenci na kanamycin. Schéma plazmidu je znázorněna na 

Obrázku 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazmid pET-28a(+)-ylyA 

Plazmid pET-28a(+), do kterého byl klonovaný gen ylyA (Traag et al., 2013a). 

Obrázek 20: Schéma plazmidu pET-28a(+). Převzato z manuálu firmy Novagen 
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4.4 Bakteriální kmeny 
Tabulka 1: Seznam použitých bakteriálních kmenů 

Kmen Genotyp Původ 

E. coli   

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

DH5α 
supE44; ΔlacU169(Φ80 lacZΔM15); hsdR1

7; recA1; endA1; gyrA96; thi-1; rel-A1 
Invitrogen 

LK 1408 DH5α pET22b(+) sigG-6his Tato práce 

LK 1418 DH5α pET22b(+) sigG Tato práce 

LK 1419 DH5α pET22b(+) sigF-6his Tato práce 

LK 1440 DH5α pET22b(+) sigF Tato práce 

LK 1422 BL21(DE3) pET22b(+) sigG Tato práce 

LK 1423 BL21(DE3) pET22b(+) sigG-6his Tato práce 

LK 1424 BL21(DE3) pET22b(+) sigF Tato práce 

LK 1425 BL21(DE3) pET22b(+) sigF-6his Tato práce 

RLG 7558 DH5α p770 Pveg (38/+1, +1G) (Krásný & Gourse, 2004) 

RLG 7596 DH5α p770 rrnB P1 (−39/+1) (Krásný & Gourse, 2004) 

LK1451 DH5α p770 PsigI (−246/+13) (O. Ramaniuk, nep.) 

LK 1494 DH5α p770 PspoIVB (−242/+19) Tato práce 

LK 1495 DH5α p770 PspoIIQ (−251/+9) Tato práce 

LK 1496 DH5α p770 PkatX (−225/+15) Tato práce 

LK 1497 DH5α p770 PspoVT (−244/+9) Tato práce 

LK 1499 DH5α p770 ParsR (−80/+36) Tato práce 

LK 1500 DH5α p770 PpbpF (−246/+14) Tato práce 

LK 1724 DH5α p770 PsspB(−220/+15) Tato práce 

RLG 10611 BL21(DE3) pET28a(+) ylyA-6his (Traag et al., 2013a) 

LK 1587 DH5α pDG3661 PcotV Tato práce 

LK 1588 DH5α pDG3661 Pcge Tato práce 

LK 1589 DH5α pDG3661 PsspG Tato práce 

LK 1110 DH5α pDG3661PhelD (J. Wiedermannová, nep.) 

RLG 7045 DH5α pDG3661 rrnO P2+10 L. Krásný 

LK 684 DH5α pGEX-5x-3 KOomega1 (J. Wiedermannová. nep.) 

B.subtilis   

MH 5636 rpoC-His10 (Qi & Hulett, 1998) 

BSB 1 168trp+ (Nicolas et al., 2012) 

LK 974 BSB 1 helD::MLS (J. Wiedermannová, nep.) 

LK 1559 BSB 1 amyE::PcotV-lacZ, cat Tato práce 

LK 1560 BSB 1 amyE::PcgeA-lacZ, cat Tato práce 

LK 1561 BSB 1 amyE::PsspG-lacZ, cat Tato práce 

LK 1562 BSB 1 amyE::rrnO P2+10-lacZ, cat Tato práce 

LK 1563 BSB 1 amyE::PhelD-lacZ, cat Tato práce 

LK 1617 BSB1 amyE:: promotorless-lacZ, cat Tato práce 
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LK 1613 LK 1617 helD::MLS Tato práce 

LK 1571 LK 1559 helD::MLS Tato práce 

LK 1572 LK 1560 helD::MLS Tato práce 

LK 1573 LK 1561 helD::MLS Tato práce 

LK 1574 LK 1562 helD::MLS Tato práce 

LK 1575 LK 1563 helD::MLS Tato práce 

LK 638 MH 5636 (Qi & Hulett, 1998) 

4.5 Práce s mikroorganismy 

4.5.1 Kultivace bakterií 

Oba bakteriální druhy (E. coli a B. subtilis), se kterými bylo pracováno, byly 

kultivovány buď na agarových miskách v 37 °C nebo v tekutém médiu v Erlenmayerových 

baňkách uzavřených gázou.   Při kultivaci v tekutém médiu byly baňky voleny tak, aby objem 

kultury nepřesahoval 1/3 objemu baňky. Bakteriální kultury v tekutém médiu byly pěstovány 

v 37 °C za stálého třepání.  

Provedení: 

 Kultura byla z glycerinové konzervy sterilní kličkou očkována do 10 ml předehřátého 

LB či CH média (to bylo použito pro experimenty zkoumající vztah faktoru σ
K 

a 

proteinu HelD, pro ostatní bylo použito LB médium) s příslušným antibiotikem a 

třepána 12-16 hodin v 37 °C. 

 Poté byla u kultury změřena optická denzita (OD) a kultura byla následně 

přeočkována do potřebného objemu předehřátého média bez antibiotika na počáteční 

OD600 0,03.  

 Následně byla kultura inkubována v 37 °C za stálého třepání. V časových intervalech 

byla měřena OD600 a vynášena do grafu růstové křivky. 

Měření optické denzity: 

Odebrané vzorky buněk byly zředěny v poměru 1:9 s dH2O. Následně byla měřena 

OD na spektrofotometru UV – 1601PC, u něhož je možno nastavit vlnovou délku paprsku. 

Pro zjištění koncentrace bakteriální kultury byla použita vlnová délka 600 nm.  Z naměřeného 

čísla byla vypočtena OD nezředěného vzorku. 

4.5.2 Tvorba glycerinové konzervy  

Tato metoda umožňuje uchování bakteriálního kmenu až po dobu několika let 

v teplotě –80 °C. Po napěstování buněk s úspěšně transformovaným/integrovaným vektorem 

v LB médiu bylo odebráno 850 μl kultury a smícháno se 150 μl glycerolu. Celá směs byla 

důkladně promíchána a uložena do –80 °C.  
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4.6 Práce s DNA 

4.6.1 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

PCR byla použita pro amplifikaci genů pro faktory σ
F 

a
 

σ
G 

a pro amplifikaci 

promotorových oblastí. Pro jednotlivé reakce byly použity primery uvedené v kapitole 

Výsledky. Jako templát byla používána chromozomální DNA z B. subtilis. Reakční směs byla 

namíchána podle dle Tabulky 2. 

Tabulka 2: Reakční směs pro PCR 

Reakční směs pro PCR (50 μl) 

iH2O  40,25 μl 

10mM dNTP (mix) 1 μl 

primer forward (100 pmol/μl) 1 μl 

primer reverse (100 pmol/μl) 1 μl 

Templátová DNA (1 μg) 1 μl 

10x pufr s MgCl2  5 μl 

enzym Expand High Fidelity PCR system 0,75 μl 

 

Směs byla promíchána a vložena do cycleru PTC 200, kde proběhla amplifikační 

reakce dle následujícího schématu. 

Počet cyklů  teplota  čas 

1×   95 °C  2 min 

1×   95 °C  15 s 

   56 °C  30 s 

   72 °C  1 min 

5×   95 °C  15 s 

   52 °C  30 s 

   72 °C  1 min 

24×   95 °C  15 s 

   48 °C  30 s 

   72 °C  1 min 

Po PCR byla provedena analýza vzorků na horizontální agarové elektroforéze. 
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4.6.2 Horizontální agarová elektroforéza 

 

Použitý pufr:   50xTAE: 2M Tris-acetát, 50mM EDTA (pH 8,0) 

Provedení: 

 Byla připravena aparatura OWL™ EASYCAST B1A. 

 V Erlenmayerově baňce byla připravena 1% agaróza; 0,5 g agarózy bylo rozpuštěno 

v 50 ml pufru 1×TAE, následně byl roztok ochlazen a bylo přidáno fluorescenční 

barvivo nukleových kyselin Gel Red (5 μl) – ředění 1:10 000.  

 Roztok byl promíchán a přelit do elektroforetické aparatury, následně byl zasazen 

hřeben, vytvářející po ztuhnutí gelu komůrky k nanesení vzorků. 

 Po zhruba 30 minutách, kdy gel tuhnul, byla celá aparatury zalita 1× TAE pufrem tak, 

aby gel i elektrody byly ponořeny, následně byl z aparatury vyjmut hřeben. 

 Do první jamky gelu byl nanesen marker, v rámci této práce byly používány tři typy 

markerů: GeneRuler
TM

 Low Range DNA Ladder, GeneRuler
TM

 1kbDNA ladder a 

GeneRuler
TM

 1kbDNA ladder plus, všechny od firmy Thermo Scientific.  

 Následně byly nanášeny vzorky smíchané v poměru 1:10 s 10× Loading buffer 

od firmy Takara. 

 Aparatura byla připojena ke zdroji napětí POWER PAC 3000, který byl spuštěn na 

napětí 5V/cm po dobu cca 45 minut. 

 Gel byl následně analyzován pomocí transiluminátoru UVT-20M při vlnové délce 

320 nm a fotograficky zdokumentován. 

 V některých případech bylo nutno vybrané fragmenty DNA z gelu vyříznout 

a izolovat. 

4.6.3 Izolace z gelu 

K izolaci DNA z gelu byla použita komerční souprava QIAquick Gel Extraction Kit 

od firmy QIAGEN, přesný postup je uveden níže. Všechny centrifugace v tomto experimentu 

byly prováděny se zrychlením 17900 × g za pokojové teploty 24 °C. 

Provedení: 

 Pod UV lampou byl vyříznut sterilním skalpelem proužek gelu s potřebnou DNA, 

který byl následně vložen do mikrozkumavky. 

 Proužek byl zvážen a doplněn trojnásobným množstvím pufru QG (např. při hmotnosti 

100 mg  bylo použito 300 μl). 

 Vzorek byl inkubován 10 minut v 50 °C (případně do momentu úplného rozpuštění 

gelu). Každé 3 minuty byl protřepán pomocí vortexu. 
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 Byl přidán izopropanol v poměru 1:1 k původní hmotnosti gelu (při hmotnosti 100 mg  

bylo použito 100 μl). 

 Obsah mikrozkumavky byl přepipetován do QIAprep kolonky obsahující 

silikagelovou membránu a poté centrifugován 1 minutu. 

 Proteklá tekutina byla odlita a na kolonku bylo pro odstranění zbytku agarózy 

napipetováno 500 μl pufru QG a centrifugováno 1 minutu. 

 Proteklá tekutina byla opět odlita a následně bylo přidáno 750 μl pufru PE, kolonka 

s pufrem byla ponechána po dobu 5 minut v pokojové teplotě a poté centrifugována 

1 minutu. 

 Proteklá tekutina byla opět odlita a bylo centrifugováno 1 minutu pro odstranění všech 

zbytků promývacího pufru. 

 Následně byla eluována DNA. Kolonka byla umístěna do čisté mikrozkumavky, 

do středu její membrány bylo přidáno 30 μl pufru EB a 1 minutu centrifugováno. 

4.6.4 Štěpení 

Pomocí štěpení restrikčními endonukleázami byly připraveny konce plazmidů 

pET-22b(+) pro integraci genů sigF a sigG, plazmidu p770 pro integraci promotorových 

oblastí pro σ
F 

a
 
σ

G 
a plazmidu pDG3661 pro integraci σ

K 
dependentních promotorů. Štěpením 

byly také upraveny konce produktů PCR pro integrace do výše zmíněných plazmidů. Reakční 

směsi připravené pro stěpení jednotlivých plazmidů resp. PCR produktů jsou uvedeny 

v Tabulkách 3-5. 

Tabulka 3: Reakční směs pro štěpení plazmidu pET-22b(+) 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Reakční směs pro štěpení plazmidů p770 a PDG3661 

 

     

 

 

 

10×H pufr (Takara) 2 μl 

NdeI (10 U/μl, Takara) 0,9 μl 

XhoI (10 U/μl, Takara) 0,9 μl 

Plazmid 1 μg 

Doplněno dH2O do 20 μl 

10×M pufr (Takara) 2 μl 

EcoRI(10 U/μl, Takara) 0,9 μl 

HindIII (10 U/μl, Takara) 0,9 μl 

Plazmid 1 μg 

Doplněno dH2O do 20 μl 
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Tabulka 5: Reakční směs pro štěpení PCR produktů 

10×H/M pufr (Takara) 2 μl 

NdeI/EcoRI (Takara) 0,9 μl 

XhoI/HindIII (Takara) 0,9 μl 

PCR směs 3 μl 

Doplněno dH2O do 20 μl 

 

 Všechna štěpení byla prováděna při teplotě 37 °C v PTC 200 po dobu 2 hodin a poté 

inaktivována inkubací v 65 °C po dobu 15 minut. 

 V případě přípravy promotoru PsspB nebylo možno použít klasické stěpení dle Tabulky 

5, jelikož sekvence, kterou rozpoznává HindIII, se nacházela i uprostřed klonované 

oblasti. Byl proto zvolen postup tzv. částečného štěpení („partial digest“). 

 V případě částečného štěpení bylo připraveno několik reakcí dle Tabulky 5, do každé 

reakce byl ovšem enzym HindIII použit v rozdílné koncentraci. Jednotlivé reakce byly 

následně analyzovány na horizontálním agarózovém gelu a byla vybrána taková 

koncentrace HindIII, při které docházelo k štěpení konců, ale nikoliv místa uprostřed 

PCR fragmentu, v tomto konkrétním případě se jednalo o ředění 10×. Tato 

koncentrace enzymu byla následně použita do štěpící reakce. 

4.6.5 Ligace 

K ligaci byl použit enzym T4 DNA Ligáza a T4 DNA Ligační pufr od firmy Takara. 

Ligační směs byla namíchaná dle Tabulky 6. 

Tabulka 6: Složení ligační směsi 

Štěpený plazmid 100 ng 

T4 DNA Ligáza (25 U/μl) 0,9 μl 

T4 DNA Ligační pufr 1 μl 

Štěpené PCR produkty 3 μl 

Doplněno dH2O do 10 μl 

 

 Ligační směs byla inkubována přes noc (12-16 h) v 16 °C, poté byla inaktivována 

inkubací v 65 °C po dobu 15 minut. 
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4.6.6 Transformace E. coli 

Buňky E. coli byly transformovány metodou teplotního šoku (Hanahan, 1983). 

Provedení: 

 Kompetentní buňky E. coli, připravené v naší laboratoři dle (Hanahan, 1983), byly 

vyndány z −80 °C a rozmrazeny v ledové lázni. 

 Ligační směs nebo plazmidy byly rozpipetovány do mikrozkumavek, do jedné byla 

přidána pouze iH2O jako negativní kontrola. 

 Kompetentní buňky byly promíchány a rozpipetovány po 100 μl do každé 

mikrozkumavky, ty byly následně protřepány a ponechány 30 minut na ledu. 

 Poté byly mikrozkumavky inkubovány 90 s ve 42 °C a následně opět 5 minut na ledu. 

 Posléze byl do každé mikrozkumavky přidán 1 ml LB média. Mikrozkumavky byly 

překryty parafilmem, uloženy do stojánku a zajištěny proti vypadnutí.  

 Následovala inkubace 60 minut v 37 °C za stálého třepání, během kterého byly 

mikrozkumavky ve vodorovné poloze.  

 Buňky byly centrifugovány (6000 × g, 1 min, 24 °C) na centrifuze 320-R, supernatant 

byl odlit a pelet resuspendován ve zbytku média, které steklo po odlití zpět po stěnách 

mikrozkumavky. 

 Následně byly buňky sterilní skleněnou hokejkou natřeny na misky s LB agarem 

s odpovídajícím antibiotikem a přes noc inkubovány v termostatu BT – 120 při 37 °C 

dnem vzhůru. 

4.6.7 Transformace B. subtilis 

Transformace buněk B. subtilis byla provedena dle dříve publikovaného postupu 

(Dubnau & Davidoff-Abelson, 1971). 

Provedení: 

 Kompetentní buňky B. subtilis, připravené v naší laboratoři dle (Dubnau & Davidoff-

Abelson, 1971), byly vyndány z −80 °C a rozmrazeny ve vodní lázni o 37 °C. 

 Plazmidy byly rozpipetovány do mikrozkumavek, do jedné byla přidána pouze iH2O 

jako negativní kontrola. 

 Kompetentní buňky byly promíchány a rozpipetovány po 100 μl do každé 

mikrozkumavky. 

 Mikrozkumavky byly inkubovány 60 minut v 37 °C za stálého třepání. 

 Následně byly buňky sterilní skleněnou hokejkou natřeny na misky s LB agerem s 

odpovídajícím antibiotikem a přes noc inkubovány v termostatu BT – 120 při 37 °C 

dnem vzhůru. 
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4.6.8 Test integrace do místa amyE 

Pomocí tohoto experimentu bylo testováno, zda se promotorové oblasti vložené mezi 

místa amyE na plazmidu pDG3661 správně integrovaly do chromozomu. Gen amyE kóduje 

α-amylázu, která zajišťuje štěpení škrobu, pokud proběhla integrace správně, amyláza není 

produkována a buňky nejsou schopny štěpit škrob. 

Provedení: 

 Na misky obsahující potřebné antibiotikum bylo naneseno 5 ml směsi obsahující 

1% agar + 1% bramborový škrob.  

 Po ztuhnutí škrobového agaru byly sterilní kličkou naneseny potřebné kmeny a misky 

byly inkubovány v termostatu při 37 °C přes noc.  

 Poté byly do velké Petriho misky umístěny krystalky jódu, které byly přiklopeny 

miskou s narostlými koloniemi. 

 Páry jódu následně obarvily škrob na modro, pokud měla kolonie modrou barvu 

ve své těsné blízkosti, měla přerušený gen amyE a integrace proběhla správně. 

4.6.9 Izolace plazmidové DNA-Miniprep 

Izolace plazmidové DNA z buněk byla prováděna pomocí komerční soupravy 

QIAprep Spin Miniprep Kit od firmy QIAGEN.  

Provedení: 

 Buňky E. coli, obsahující požadovaný plazmid, byly kultivovány přes noc v 10 ml LB 

média dle prvního bodu postupu uvedeného v kapitole 4.5.1 Kultivace bakterií.  

 Kultura byla 15 minut chlazena a následně centrifugována (3000 × g, 10 min, 4 °C). 

 Supernatant byl odlit, pelet resuspendován v 250 μl pufru P1 a následně přelit 

do mikrozkumavky. 

 Dále bylo přidáno 250 μl pufru P2, mikrozkumavky byly jemně promíchány 

obracením.  

 Dále byl přidán pufr N3 (350 μl), mikrozkumavky byly ihned po přidání důkladně, ale 

jemně promíchány a následně centrifugovány (17 900 × g, 10 min, 24 °C). 

 Supernatant byl přepipetován do Spin Column, která byla centrifugována (17 900 × g, 

1 min, 24 °C). 

 Proteklá tekutina byla odstraněna a bylo přidáno 750 μl pufru PE.  

 Spin Column byla opět centrifugována (17 900 × g, 1 min, 24 °C). 

 Proteklá tekutina byla odstraněna a kolonka byla opět centrifugována (17 900 × g, 

1 min, 24 °C) pro odstranění zbytků pufru PE.  
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  Kolonka byla umístěna do 1,5ml mikrozkumavky a bylo přidáno 50 μl pufru EB, po 1 

minutě v pokojové teplotě byla DNA eluována do mikrozkumavky pomocí 

centrifugace (17 900 × g, 1 min, 24 °C). 

4.6.10 Izolace plazmidové DNA-Midiprep 

Varianty plazmidu  p770 sloužící jako templát pro transkripční reakce byly izolovány 

pomocí komerční soupravy Wizard plus MidiPrep DNA purification systém od firmy 

Promega, který poskytuje větší výtěžky izolovaných plazmidů než předchozí postup. 

Centrifugace byly prováděny na centrifuze ALLEGRA X-15R. 

Provedení: 

 Bakterie byly napěstovány přes noc ve 100 ml média dle postupu uvedeného 

v kapitole 4.5.1 Kultivace bakterií. 

 Kultura byla 15 minut chlazena na ledu a následně centrifugována ve dvou 50 ml 

falkonkách při zrychlení 10000 × g (10 min, 4 °C). 

 Supernatant byl odlit a pelet resuspendován pomocí vortexu ve 3 ml Cell 

Resuspension Solution (bylo přidáno 1,5 ml do každé ze 2 falkonek),  poté byly obě 

části spojeny do jedné falkonky. 

 Ke směsi byl přidán Cell Lysis Solution (3 ml) a vše bylo promícháno převracením. 

 Následně byly přidány 3 ml Cell Neutralization Solution a falkonka byla opět 

promíchána převracením.  

 Směs byla centrifugována (5 250 × g, 10 min, 4 °C).  

 Supernatant, obsahující DNA, byl opatrně slit do nové 50ml falkonky. 

 K supernatantu bylo přidáno 10 ml resinu a směs byla promíchána. 

 Kolonka ze soupravy byla napojena na vývěvu a směs resinu s DNA na ni byla nalita a 

nechána pod tlakem protéct. 

 Poté, co směs kolonkou protekla, bylo přidáno 10 ml Column Wash Solution 

obsahující EtOH, tento krok byl 2× zopakován. 

 Po protečení směsi kolonkou byla kolonka připojena ještě 30 sekund na vývěvu pro 

vyschnutí a následně byla odpojena. 

 Dolní část kolonky, obsahující DNA, byla uříznuta skalpelem, vložena 

do mikrozkumavky a centrifugována (10 000 × g, 2 min, 24 °C) na centrifuze 

CHRIST BIOFUGE A. Tato centrifuga byla použita i v následujících případech. 
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 Kolonka byla přenesena do jiné 1,5ml mikrozkumavky, následně na ni bylo naneseno 

300 μl vody, předehřáté na 65 °C. Kolonka s vodou byla ponechána 1 minutu 

v pokojové teplotě a následně centrifugována (10 000 × g, 20 s, 24 °C). 

 Kolonka byla vyhozena a proteklá směs centrifugována (12 000 × g, 5 min, 24 °C).  

 Supernatant byl přepipetován do nové mikrozkumavky, během pipetování byl změřen 

jeho objem. 

Pro odstranění možných RNáz z izolované plazmidové DNA následovala fenol-

chloroformová extrakce. 

 K roztoku obsahujícímu DNA byl přidán fenol v poměru 1:1, vše bylo rukou 

promícháno a uloženo do otočné třepačky RS-24 po dobu 5 minut. 

 Poté byla směs centrifugována (13 200 × g, 5 min, 24 °C) na centrifuze 20R. 

 Z mikrozkumavky byla odebrána vodná fáze a spojena se směsí fenolu a chloroformu 

v poměru 1:1. 

 Následovalo třepání a centrifugace jako v předchozím případě. 

 Poté byla z mikrozkumavek opět odebrána vodná fáze a spojena s chloroformem 

v poměru 1:1. 

 Následovalo třepání a centrifugace jako v předchozích případech, následně byla 

odebrána vodná fáze do nové mikrozkumavky a bylo pokračováno srážením. 

 K DNA izolované v předchozím kroku byl přidán  3M octan sodný (CH3COONa), 

1/10 objemu vzorku DNA, a 96% EtOH, 2,2 × objem vzorku s DNA. 

 Směs byla pořádně promíchána a uložena na 10 minut do −80 °C. 

 Poté bylo vše centrifugováno (12 000 × g, 15 min, 4 °C).  

 Supernatant byl odlit a k peletu byl přidán předchlazený 70% EtOH (50 μl), vše bylo 

opět centrifugováno za stejných podmínek po dobu 1 minuty. 

 Pelet byl následně vysušen v exsikátoru za použití vakuové pumpy. 

 Nakonec byl pelet rozpuštěn v 50 μl  iH2O a koncentrace DNA byla změřena 

za využití přístroje NANODROP™ LITE.  
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4.7 Práce s proteiny 

V této práci byly pomocí afinitní chromatografie izolovány faktory σ
F
 a σ

G
, jádro 

RNAP z B. subtilis a protein YlyA. Všechny tyto proteiny obsahovaly histidinovou kotvu, 

která má vysokou afinitu ke kovovým iontům. V případě izolace proteinu YlyA byl zvolen 

modifikovaný postup dle (Traag et al., 2013a). 

4.7.1 Indukce exprese proteinu 

Použité pufry: Pufr P: 300mM NaCl, 50mM Na2HPO4,  

3mM β-mercaptoetanol, 5% glycerol, 1mM PMSF 

 

Pufr L: 50mM Tris-Cl (pH 8.0), 300mM NaCl, 5mM imidazol,  

  1mM DTT, 1mM PMSF 

 

Provedení: 

 Z glycerinové konzervy byly očkovány expresní buňky E. coli kmene BL21 (DE3) 

obsahující plazmid s klonovaným genem pro protein, který měl být izolován. Buňky 

byly kultivovány podle popisu v kapitole 4.5.1 Kultivace bakterií. 

 Poté co buňky dosáhly  OD600 0,6-0,8, byla kultura přenesena do pokojové teploty a 

produkce proteinu byla indukována přidáním 0,8mM IPTG v případě faktorů σ a 

0,1mM v případě izolace proteinu YlyA.  

 Po 3 hodinách třepání v pokojové teplotě byla kultura ochlazena 20 minut na ledu a 

následně centrifugována na AVANTI J-26XPI za použití rotoru JA-10 (8000 × g, 15  

min, 4 °C). 

 Pelet byl pomocí vortexu resuspendován ve 40 ml P pufru (L pufru pro izolaci YlyA) 

a buňky byly opět centrifugovány ve falkonkách (3500 × g, 15 min, 4 °C) na 

centrifuze UNIVERSAL 320 R. 

 Supernatant byl odlit a pelety ve falkonkách zamraženy v −20 °C. 

 

V případě izolace RNAP byl vynechán krok s přidáním IPTG, buňky byly pouze 

kultivovány do OD600 0,9-1,0 a poté již centrifugovány dle výše uvedeného postupu. 

4.7.2 Izolace proteinů metodou afinitní chromatografie 

Provedení: 

 Pelety byly rozmrazeny v ledové lázni a následně resuspendovány pomocí vortexu 

v 15 ml pufru P. 

 Resuspendovaná směs byla sonikována na UP 200S, 20 × 10 sekund, každé opakování 

dělila od sebe vždy alespoň 1 minuta, vše bylo prováděno v ledové lázni. 
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 Následně byla směs centrifugována v kyvetách s kulatým dnem na AVANTI J-26XPI  

(rotor JA-25.50, 12000 × g, 20 min, 4 °C), po centrifugaci byl supernatant 

přepipetován do nové falkonky. 

 Ni-NTA agaróza od firmy QIAGEN (1,5 ml) byla doplněna10 ml pufru P, tato směs 

byla centrifugována (2000 × g, 2 min, 24 °C) na centrifuze 320-R. Po centrifugaci byl 

pufr odpipetován a agaróza ještě jednou promyta stejným způsobem. 

 K agaróze byl přelit supernatant a falkonka byla třepána ve vodorovné poloze v ledové 

lázni na třepačce PSU – 20 po dobu 1 hodiny. 

 Poté byla v chladové místnosti (4 °C) připravena kolonka, na kterou byla nasazena 

cca 10cm silikonová hadička (pro zvýšení hydrostatického tlaku, a tudíž zrychlení 

průtoku), kolonka byla umístěna do stojanu nad Erlenmayerovu baňku. 

 Kolonka byla preekvilibrována 4ml pufru P a následně na ni byl nanesen supernatant 

s Ni-NTA agarózou. 

 Poté byla kolonka promyta 30 ml pufru P. 

 Následovalo promytí 30 ml pufru P s 30mM imidazolem. 

 Pro eluci proteinů byla odstraněna silikonová hadička a na kolonku byl nanesen 1 ml 

pufru P s 400mM imidazolem. Proteklá tekutina, která by měla obsahovat protein, 

byla jímána do mikrozkumavky. 

 Postupně bylo eluováno 10 frakcí o objemu 1 ml. Frakce byly následně analyzovány 

pomocí SDS-PAGE. 

 

4.7.3 Dialýza 

Při této metodě dochází k výměně pufrů pomocí dialyzační kazety (Slide A Lyzer 

Dialysis Cassette od firmy Thermo Scientific). Tato kazeta obsahuje dvě celulosové 

membrány, obsahující póry, uzavřené do plastového rámu. 

Použitý dialyzační pufr:  50mM Tris-HCl (pH 8,0); 100mM NaCl;   

     3mM β-merkaptoetanol, 50% glycerol, dH20 

Provedení: 

 Byla vybrána kazeta o vhodném objemu a velikosti pórů, která byla umístěna na 

plastový plovák a 5 minut hydratována v 500 ml dialyzačního pufru. 

 Následně byl do dialyzační kazety vložen pomocí injekční stříkačky a jehly roztok 

obsahující protein a z kazety byl odsán přebytečný vzduch. 
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 Kazeta byla vrácena do dialyzačního pufru a protein byl dialyzován za stálého míchání 

ve 4 °C po dobu 12 hodin, poté byl vyměněn dialyzační pufr a dialýza probíhala 

stejným způsobem další 4 hodiny. 

 Protein byl následně injekční stříkačkou odsán a uložen do −20 °C. Přítomnost 

proteinu byla posléze ověřena pomocí SDS-PAGE. 

4.7.4 Polyakrylamidová elektroforéza s SDS 

Tato metoda byla použita k analýze proteinů v denaturujícím prostředí. Byl používán 

zaostřovací a separační gel, na kterém byly proteiny děleny podle molekulové hmotnosti. 

K této analýze byly použity předpřipravené gely NuPAGE
®
 Novex 4-12% Bis-Tris gel. 

Provedení: 

 Nejprve byla složena elektroforetická aparatura XCELL SURELOCK™ MINI CELL, 

do které byl vložen přednalitý gel NuPAGE
®
 Novex 4-12% Bis-Tris gel. 

 Připravená aparatura byla naplněna pufrem 1× NuPAGE
®
 MES SDS Running buffer 

(ze zásobního roztoku 20×). 

 Vzorky byly smíchány s odpovídajícím množstvím pufru NuPAGE
® 

LDS Sample 

Buffer ze zásobního roztoku 4× a byly zahřáty po dobu 5 minut v 95 °C v termostatu 

THERMOSTAT 5320. 

 Následně byly vzorky naneseny na gel, stejně jako marker Novex Prestained Protein 

Marker. 

 Elektroforéza byla zapojena do zdroje napětí POWER PAC 3000 a puštěna při napětí 

200 V po dobu 35 minut. 

 Gel byl následně vyjmut z aparatury a barven pomocí SimplyBlue
TM

 SafeStain.  

4.7.5 Barvení pomocí SimplyBlue
TM

 SafeStain  

Provedení: 

 Gel byl umístěn do kádinky s cca 100 ml dH2O a 1 minutu zahříván v mikrovlnné 

troubě. 

 Kádinka s gelem byla umístěna na překlopnou třepačku MR – 1, kde byla při malých 

otáčkách 1 minutu třepána. 

 Následně byla slita voda a předchozí kroky byly 2x opakovány. 

 Poté bylo do kádinky přidáno 20 ml barviva SimplyBlue
TM

 SafeStain, kádinka s gelem 

byla zahřívána v mikrovlnné troubě po dobu 45 sekund. 

 Kádinka s gelem byla opět umístěna na překlopnou třepačku a třepána 10 minut. 
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 Po obarvení bylo barvivo slito a bylo přidáno 100 ml dH2O, kádinka byla opět třepána 

na překlopné třepačce po dobu 10 minut. 

 Poslední bod byl několikrát zopakován, dokud nebyl gel optimálně odbarvený. 

4.7.6 Western blot 

Analýza proteinů pomocí metody Western blot byla použita pro ověření izolace 

faktorů σ. 

Použité pufry:  

Pufr WB: 25mM Tris-HCl (pH=8,3), 192mM glycin, 20% metanol 

Blokovací pufr: (5% mléko v 1×PBS + 0,05% Tween 20)  

Primární protilátka: (1×PBS, 0,05% Tween 20, 1% mléko, 0,1% NaN3, 1 μl protilátky 

proti His-tagu od firmy Sigma)  

Provedení: 

 Proteiny byly analyzovány pomocí SDS-PAGE, od každého bylo naneseno 0,5 μg. 

 Byl připraven pufr WB, do kterého byly následně namočeny houby a filtrační papíry 

několik minut před dokončením SDS-PAGE analýzy. 

 Následně byly do WB kazety vkládány vrstvy v následujícím pořadí: houba, filtrační 

papír, SDS-PAGE gel, nitrocelulózová membrána, filtrační papír, houba. 

 Kazeta byla uzavřena, vložena do aparatury, která byla poté zaplněna WB pufrem. 

Následně byl spuštěn zdroj napětí POWE PAC 3000 na 60 V po dobu 1 hodiny. 

 Poté byla kazeta rozebrána a nitrocelulózová membrána obarvena v 20 ml Ponceau S 

(0,1% v 5% AcCOOH). 

 Membrána byla následně ponořena do blokovacího pufru, ve kterém byla 1 hodinu 

třepána na překlopné třepačce MR – 1. 

 Následně byla membrána stejným způsobem 1 hodinu inkubována s roztokem 

primární protilátky. 

 Poté byl roztok primární protilátky slit a membrána byla očištěna za použití 1×PBS 

s 0,05% Tweenem 20. Oplach byl prováděn také na překlopné třepačce, a to 4 × po 

dobu 5 minut. 

 Navázaná protilátka byla detekována chemiluminiscencí pomocí SuperSignal
®
 West 

Pico Chemiluminescent substrate od firmy Thermo Scientific. 
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4.7.7 Měření koncentrace proteinů 

K určení koncentrace proteinů bylo použito měření dle Bradfordové (Bradford, 1976). 

Příprava činidla: 100 mg Coomassie Brilliant blue G-250 v 50 ml etanolu, 100 ml 85% 

H3PO4, doplněno dH2O do 1 litru 

Provedení: 

 Do 950 μl Bradfordova činidla bylo přidáno 10 μl analyzovaného roztoku a 40 μl 

H2O. Následně byla měřena OD595.  

 Coby standard pro kalibrační přímku byl použit hovězí sérový albumin (BSA) 

v koncentracích 0, 1, 3, 5, 10, 20 μg/ml. Na základě rovnice této přímky a změřených 

hodnot OD595 pro jednotlivé vzorky byla vypočtena koncentrace proteinů v každém 

vzorku. 

4.7.8 Určení aktivity β-galaktosidázy 

V této metodě byla stanovována aktivita β-galaktosidázy, a tedy nepřímo i její 

přítomnost v buňce, čímž byla analyzována transkripční aktivita ze σ
K
 dependentních 

promotorů, které byly vloženy před gen lacZ (kódující  β-galaktosidázu).  

Použité pufry: pufr Z: 60mM Na2HPO4, 40mM NaH2PO4, 10mM KCl, 1mM MgSO4, 

40mM β-merkaptoetanol, (pH 7,0) 

Provedení: 

 Buňky byly pěstovány do cca OD600 0,5; poté byly v mikrozkumavkách 

centrifugovány (4 000 × g, 10 min, 4 ºC) a pelety uloženy do −20 °C.  

 V pufru Z bylo rozpuštěno potřebné množství ONPG (4 mg/ml). 

 Zamražené pelety v mikrozkumavkách byly resuspendovány v 500 μl 

pufru Z s přidaným β-merkaptoetanolem, následně byly centrifugovány na 

MICROFUGE 20R  (14 000 × g, 4 ºC, 10 min). 

 Pelety byly opět resuspendovány v  pufru Z. 

 Následovala sonikace buď na sonikátoru UP 200S (5 × 20 s, s pauzou 

minimálně 1 minutu mezi jednotlivými sonikacemi) nebo na přístroji 

BIORUPTOR
®
 PLUS (cyklus 30 s sonikace, 30 s pauza po dobu 10 minut). 

 Mikrozkumavky se sonikátem byly následně centrifugovány (14 000 × g, 10 

minut, 4ºC). 

 Do 2 ml mikrozkumavek bylo přidáno 800 μl pufru Z a 200 μl supernatantu 

z předchozí centrifugace.  
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 Následně byly mikrozkumavky vloženy do termobloku SBH 130D, kde byly 

inkubovány ve 30 ºC. Byly přidány také 2 mikrozkumavky pouze 

s pufrem Z bez supernatantu. 

 Po 5 minutách bylo do každé mikrozkumavky přidáno 200 μl roztoku ONPG 

(mikrozkumavky byly nadále ponechány v termobloku). 

 Po zežloutnutí roztoku byla reakce zastavena přidáním 500 μl 0,5M Na2CO3  a 

byl zaznamenán čas reakce. 

 Následně byla na spektrofotometru UV – 1601PC měřena OD420 a OD550, jako 

blank byly použity mikrozkumavky bez přidaného supernatantu (tedy 

obsahující pufr Z, ONPG a Na2CO3), čímž byla zajištěna detekce samovolného 

rozpadu ONPG. 

 Aktivita β-galaktosidázy byla následně určena pomocí vzorce uvedeného 

v kapitole 5.6 Ověření vztahu faktoru σ
K
 a proteinu HelD. Protože sonikace 

nemusela být stejně efektivní u všech vzorků, byla aktivita β-galaktosidázy 

normalizována na celkovou koncentraci proteinů v sonikátu. 

 

4.8 Transkripční experimenty in vitro 

4.8.1 Multiple round transkripce 

Transkripce byly prováděny s jádrem RNAP z B. subtilis, které bylo izolováno v naší 

laboratoři metodou afinitní chromatografie. V jednotlivých reakcích byly k jádru přidávány 

různé faktory σ. Promotorové oblasti byly vloženy do plazmidu p770 (viz kapitola 5.2 

Příprava templátů pro transkripce in vitro).  Do reakce byl přidán radioaktivní zářič 

[α-
32

P]-UTP; 
32

P je zářič kategorie β s poločasem rozpadu 14,3 dne. Záření, které vzniklo 

zabudováním radioaktivního UTP do řetězce RNA, bylo absorbováno citlivou deskou (BAS-

MS2040), množství produktu bylo následně analyzováno denzitometricky na skeneru 

MOLECULAR IMAGER FX.   

Použité roztoky: 

20 × koncentrovaný transkripční pufr: 800mM Tris-HCl (pH 7,9); 20mM DTT, 

200mM MgCl2  

Diluční pufr: 2M Tris-HCl (pH 8,0), 2M NaCl, 50% glycerol    

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

0,05% xylene cyanol  

10 × TBE: 0,9M Tris-HCl (pH 8,0); 0,02M EDTA; 0,9M H3BO3  
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Provedení: 

 RNAP byla rekonstituována s příslušným faktorem σ po dobu 15 minut ve 30 ºC 

v termobloku THERMO 120 v určeném poměru (viz kapitola 5.3 Transkripce in vitro 

s faktorem σ
F
), směs byla následně naředěna dilučním pufrem na koncentraci 300nM. 

 Byl připraven master mix pro odpovídající počet reakcí. Složení pro jednu reakci: 

0,45 μl 20× transkripční pufr 

0,1 μl  20mM ATP (finální koncentrace 200μM) 

0,1 μl 20mM CTP (finální koncentrace 200μM) 

0,1 μl 1mM UTP (finální koncentrace 10μM) 

0,1 μl 20mM GTP (finální koncentrace 200μM) 

1 μl plazmidu 100 ng/μl  

1,5 μl 1M KCl (finální koncentrace 150mM) 

1 μl [α-
32

P]-UTP (aktivita 18,5 MBq) 

  iH2O doplněno do konečného objemu 9 μl 

 

V experimentech s přidaným YlyA/BSA (finální koncentrace 3,6μM) se lišila 

koncentrace a typ použitých solí (viz kapitola 5.4 Transkripce in vitro s faktorem σ
G
). 

V experimentech zkoumajících senzitivitu promotorů na [iNTP] byl tento NTP 

(konkrétně ATP či GTP) přidán v dané koncentraci až do mikrozkumavky, ve které probíhala 

reakce, a v master mixu byl vynechán. 

 Následně byly vzorky obsahující vše kromě RNAP předehřáty 5 minut v 30 ºC v SBH 

130D (v případě experimentů s YlyA trvalo předehřívání 30 minut). 

 Poté byla iniciována transkripce přidáním holoenzymu RNAP na finální koncentraci 

30nM. 

 Po 15 minutách byla transkripce zastavena přidáním STOP pufru a důkladným 

promícháním pomocí vortexu. 

 Vzorky byly následně analyzovány na vertikálním polyakrylamidovém (PAA) gelu. 

 

4.8.2 Single round transkripce 

Tyto transkripční reakce byly prováděny s holoenzymem RNAP (obsahující hlavní 

faktor σ
70

) z E. coli, která byla zakoupena od společnosti New England Biolabs. Promotory 

Pveg nesoucí různé modifikace (viz Tabulka 7) byly získány od V. Raindlové (ÚOCHB).  
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Tabulka 7: Modifikované nukleosidtrifosfáty 

Zápis Modifikovaný nukleosidtrifosfát 

dUTP 2-deoxyuridintrifosfát 

dC
Me

TP 5-Metyl-2-deoxycitidintrifosfát 

dC
Ph

TP 5-fenyl-2-deoxycitidintrifosfát 

dA
E
TP 7-ethynyl-2-deoxy-7-deazaadenosintrifosfát 

dG
Vi

TP 7-vinyl-2-deoxy-7-deazaguanosintrifosfát 

 

Transkripční pufry a složení reakcí bylo použito stejné jako u multiuple round 

experimentů, pouze KCl bylo ve finální koncentraci 30mM.  Reakce byla iniciována směsí 

NTP a heparinu ve finální koncentraci 12,5 g/ml. Heparin byl přidán pro blokování opětovné 

iniciace transkripce. Experimenty byly ukončeny po 0,5;  1;  2;  4;  8 a 16 minutách. 

Transkripty byly následně analyzovány na vertikální PAA elektroforéze.  

 

4.8.3 Vertikální PAA elektroforéza  

Použité roztoky: 10× TBE: 0,9M Tris-HCl; 0,02M EDTA (pH 8,0); 0,9M H3BO3 

Provedení: 

 Byla sestavena aparatura OWL™ P10DS DUAL. 

 Do dolní části aparatury byla nalita 2% agaróza, do které byly vsazeny 2 skla 

oddělená na krajích cca 1 mm tlustými „spacery“. 

 Po zatuhnutí agarózy byl mezi skla nalit PAA gel (35 ml 7% PAA; 295 μl 10% 

APS, 30 μl TEMED), do něhož byl následně vsazen hřeben pro vytvarování 

jamek. 

 Po zatuhnutí gelu (cca 30 min) byl do aparatury nalit pufr 1× TBE, poté byl 

vyjmut hřeben a jemným pipetováním byly propláchnuty vytvořené komůrky. 

 Následně byly do jednotlivých jamek nanášeny vzorky získané pomocí transkripcí 

in vitro, obvykle 10 μl vzorku. 

 Elektroforéza byla spuštěna na 200 V po dobu cca 2 hodin. 

 Po skončení elektroforézy byl gel opatrně vyjmut z aparatury, položen na filtrační 

papír, překryt fólií a vložen do sušičky MIDIDRY D62. 

 Gel byl sušen při 90 ºC po dobu 1 hodiny ve vakuu. Následně byl gel ponechán na 

sušičce ještě dalších cca 45 minut při stálém vakuu pro dostatečné zchladnutí 

gelu. 
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 Poté byl gel přenesen do kazety BAS-MS2040, kde byl exponován na citlivou 

desku, která byla následně nasnímána pomocí skeneru  MOLECULAR IMAGER 

FX. Výsledky analyzovány pomocí programu Bio-Rad Quantity One. 

 

4.8.4 Výpočet KiNTP 

V případě transkripčních experimentů zabývajících se vlivem koncentrace iNTP na 

transkripci byla určována tzv. konstanta iNTP. Hodnoty získané analýzou produktů 

programem Bio-Rad Quantity One byly upraveny poměrně vůči hodnotě nejvyšší, která měla 

hodnotu 1. Takto upravené poměrné hodnoty byly zadány do programu Sigma Plot 8.0, kde 

z nich byl vytvořen graf proložený křivkou pomocí funkce „Exponencial rise to maximum“. 

Z rovnice f = a × [1 – exp(–b × x)] byla vypočtena KiNTP, přičemž f je ralativní 

transkripce, x je čas, a a b jsou konstanty vypočtené programem Sigma Plot 8.0. 
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5 Výsledky 

5.1 Klonování a purifikace faktorů σ
F 

a σ
G

 

Byly navrženy primery pro PCR amplifikaci genů pro faktory σ
F 

a σ
G 

(sigF, sigG) 

viz Tabulka 8. Protože nebylo předem jasné, zda bude možná izolace bez afinitní kotvy, byly 

pro každý faktor připraveny dva různé reverzní primery: jeden obsahující stop kodon a druhý 

bez stop kodonu pro izolaci pomocí histidinové kotvy (His-tag), kterou proteiny získají 

v případě exprese genu bez stop kodonu z plazmidu pET-22b(+). 

 

Tabulka 8: Seznam použitých primerů a restrikčních endonukleáz pro amplifikaci genů sigF, sigG  

Vložená restrikční místa jsou zvýrazněna červeně. 

Číslo Název Sekvence primeru RE Orientace 

LK 1309 SigF-for. GGAATTCCATATGGATGTGGAGGTTAAGAAAAAC NdeI 5 -́3´ 

LK 1310 SigF- rev.S CCGCTCGAGCTAGCCATCCGTATGATCC XhoI 3 -́5´ 

LK 1311 SigF-rev.H CCGCTCGAGGCCATCCGTATGATCCATTTG XhoI 3 -́5´ 

LK 1312 SigG- for. 

GGAATTCCATATGATGTCGAGAAATAAAGTCGAA

AT NdeI 5 -́3´ 

LK 1313 SigG-rev.S 

CCGCTCGAGTTATTGATGAATATTTTTATTCATTT

G XhoI 3 -́5´ 

LK 1314 SigG-rev.H CCGCTCGAGTTGATGAATATTTTTATTCATTTG XhoI 3 -́5´ 

 

Amplifikované geny byly štěpeny restrikčními endonukleázami NdeI a XhoI a 

následně vloženy do plazmidu pET-22b(+). Poté byly plazmidy vneseny do buněk E. coli 

kmene DH5α. Správné vložení genů sigF a sigG bylo zkontrolováno pomocí sekvenace a 

z buněk byly vytvořeny konzervy LK1408, LK1418, LK1419 a LK1440 zapsané do 

laboratorního seznamu.  Následně byl plazmidem transformován expresní kmen E. coli 

DE3(BL21). Z jednotlivých variant byly vytvořeny konzervy a zaneseny do laboratorního 

seznamu pod čísly LK 1422, LK 1423, LK 1424 a LK 1425 (viz kapitola 4.4 Bakteriální 

kmeny). 

Jednotlivé kmeny byly kultivovány v 1 l LB média s ampicilinem do OD600 0,6. Poté 

byla 0,8mM IPTG indukována exprese proteinů σ
F 

a
 
σ

G
. Indukce probíhala 3 h, následně byla 

kultura lyzována pomocí sonikace a sonikát byl centrifugován. Protože se oba proteiny 

nacházely v supernatantu, byla zvolena izolace přes histidinovou kotvu. Oba faktory σ byly 

izolovány pomocí afinitní chromatografie s Ni-NTA agarózou, na kterou se histidinová kotva 

na C-konci proteinu váže.  
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Z chromatografické kolonky byly jímány jednotlivé 1ml frakce. Část z nich byla 

následně analyzována na SDS-PAGE (Obrázky 21 a 22). Na základě této analýzy byly frakce 

1 a 2 u obou faktorů pomocí dialýzy přeneseny do dialyzačního pufru a proteiny dále 

uchovávány v −20 °C. Pro ověření, že izolovaný protein je opravdu faktor σ
F 

(resp. σ
G
), byla 

následně provedena analýza pomocí Western blotu (Obrázek 23). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Frakce obsahující σ
G

 po 

izolaci afinitní chromatografií 

Jednotlivé frakce jímané z chromatogra-

fické kolony na SDS-PAGE proteinovém 
gelu. M označuje marker. 

 

 

Obrázek 22: Frakce obsahující σ
F
 

po izolaci afinitní chromatografií 

Jednotlivé frakce jímané z chromato-

grafické kolony na SDS-PAGE 
proteinovém gelu. M označuje 

marker. 

 

Obrázek 23: Western blot analýza izolovaných faktorů σ
F 

a
 
σ

G 

Western blot byl prováděn s protilátkou proti His-tagu, který oba proteiny 

obsahovaly. Ačkoli bylo u obou proteinů analyzováno stejné množství 

proteinu, faktor σF byl zastoupen výrazně méně. Tato skutečnost bude dále 

zmíněna v Diskuzi. Šipka označuje polohu proteinů σF a σG. 
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5.2 Příprava templátů pro transkripce in vitro 

Pro vytvoření transkripčního aparátu s alternativními faktory σ
F 

a
 
σ

G
 bylo nutné 

klonovat promotory rozpoznávané těmito faktory do plazmidu p770. Pro každý faktor byly na 

základě informací z literatury vybrány 4 promotory. Hlavním kritériem pro výběr byla 

definovaná pozice transkripčního začátku, bez které by nebylo možno provádět experimenty 

zkoumající [iNTP] senzitivitu. Sekvence vybraných promotorů jsou uvedeny v Tabulce 9.  

Tabulka 9: Sekvence promotorů použitých pro transkripční experimenty in vitro  

Červeně zvýrazněné jsou oblasti −35 a −10, zeleně je zvýrazněna pozice +1, tedy počátek transkripce podle 

(Sierro et al., 2008). Promotor genu arsR, který byl původně klonován coby σF dependentní byl nakonec shledán 

σA dependentním (viz kapitola 6 Diskuze). Konzervované nukleotidy u σF dependentních promotorů jsou 

podtržené (viz kapitola 2.7 Sigma F). 

 

Promotor genu spoIIQ byl v minulosti popsán jako jeden z nejsilnějších σ
F 

závislých 

promotorů (Amaya et al., 2001). Produkt genu spoIIQ je součást spojovacího kanálu mezi 

mateřskou buňkou a vznikající sporou popsaném v kapitole 2.8 (Camp & Losick, 2009) a 

hraje důležitou roli při spouštění σ
G 

dependentní transkripce (Flanagan et al., 2016). 

Dalším vybraným σ
F 

dependentním promotorem byl promotor genu katX, který kóduje 

hlavní katalázu vznikající spory (Bagyan et al., 1998) a jehož exprese je kontrolována 

transkripčním regulátorem RsfA (Wu & Errington, 2000). Tato kataláza hraje důležitou roli 

především při obraně buněk po germinaci (Bagyan et al., 1998). Její efekt na obranu samotné 

spory před reaktivními formami kyslíku (ROS) je však malý, zřejmě díky malé vodní aktivitě 

ve spoře, která brání enzymu ve správném fungování (Moeller et al., 2014).  

Dalším z vybraných promotorů pro faktor σ
F
 byl promotor genu spoIVB, který byl 

v minulosti popsán také jako promotor pro faktor σ
G
 a mohl být tedy použit do transkripčních 

experimentů s oběma faktory. Produktem genu spoIVB je serinová proteáza zapojená do 

σ Promotor Sekvence promotorového jádra 
Klonovaná 

oblast 

F spoIIQ    TTGTATATATTTTCAGAAAAGTGTTCAGAATGTTGCTGAG (−251/+9) 

F katX  GCTGTTTTAAAATCTTTCCATTCAGGGAATATTGTTACCGTT (−225/+15) 

F,G spoIVB  CAGTTATAAATAAGCCGTCAGAAGGCAAAATTAAATGATGTA (−242/+19) 

G spoVT    GGTGTATATTACATTTGATGTGACGGATACTAATTTCAAG (−244/+9) 

G pbpF  GCTTGCTAGTATATCAAAACAATGGTATAAGTTTCTATTGGCG (−246/+14) 

G sspB  TCCGCATGATTTTCCGGCCATTTTAACATAATACGTAGTAACA (−220/+15) 

A(F) arsR   GCTTGCATTAATTTAAAAATCATGAGTATAATAAATACATC (−80/+36) 
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aktivace faktoru σ
K
 (viz kapitola 2.9 Sigma K), která štěpí protein SpoIVFA a tím umožňuje 

jeho následné naštěpení a aktivaci pomocí CsfB (Mastny et al., 2013).  

Dále byl pro faktor σ
F
 vybrán a klonován promotor genu arsR, jenž buňkám poskytuje 

rezistenci na ionty arsenu a dalších kovů (Moore et al., 2005) a v internetových databázích je 

uváděn jako σ
F 

dependentní (Michna et al., 2016).  

Pro faktor σ
G 

byl dále
 
vybrán promotor genu spoVT. Gen spoVT kóduje hlavní 

regulační protein σ
G
 dependentních genů v utvářené spoře (Bagyan et al., 1996). Ten hraje 

klíčovou roli při vytváření spory a její následné germinaci (Ramirez-Peralta et al., 2012).  

Dalším vybraným promotorem byl promotor genu pbpF. Ten kóduje tzv. „penicilin-

binding protein 2c“, klíčový pro tvorbu peptidoglykanu ve vznikající spoře (McPherson et al., 

2001).  

Pro faktor σ
G 

byl později stejným způsobem klonován také promotor genu sspB, který 

byl vybrán z důvodu předchozího použití při transkripčních experimentech s faktorem σ
G 

(Traag et al., 2013a). Gen sspB kóduje SASP (small acid-soluble spore proteins) protein β, 

který hraje zásadní roli pro ochranu DNA ve spoře (Moeller et al., 2014). 

Vybrané promotory byly nejprve amplifikovány pomocí PCR za užití primerů 

uvedených v Tabulce 10, následně vloženy do plazmidu p770 a ověřeny sekvenací.  

Tabulka 10: Seznam primerů pro amplifikaci promotorových oblastí pro faktory σ
F
a

 
σ

G 
Vložená restrikční místa jsou zvýrazněna červeně. 

Číslo Název Sekvence primeru RE Orientace 

LK1421 SpoIVB_for CCGGAATTCCTCTAAGCAGGAAAAGGTAGC EcoRI 5 -́3´ 

LK1422 SpoIVB_rev 
CCCAAGCTTCTTTATGACTTGCTGCTACATC 

HindIII 3 -́5´ 

LK1425 SpoIIQ_for 
CCGGAATTCCATTCCATCCGGTCTTCAGG 

EcoRI 5 -́3´ 

LK1426 SpoIIQ_rev 
CCCAAGCTTCATCACCTCAGCAACATTCTG 

HindIII 3 -́5´ 

LK1423 KatX_for 
CCGGAATTCGCCTGACGCTGTGCCTTC 

EcoRI 5 -́3´ 

LK1424 KatX_rev 
CCCAAGCTTCCTCCTTTTTTGAACGGTAAC 

HindIII 3 -́5´ 

LK1429 SpoVT_for CCGGAATTCGAAATTGACGGGCAGAAGC EcoRI 5 -́3´ 

LK1430 SpoVT_rev 
CCCAAGCTTGCCTCGCTTGAAATTAGTATC 

HindIII 3 -́5´ 

LK1760 SspB_for 
CCGGAATTCCATTATGAAGGCATCTATC 

EcoRI 5 -́3´ 

LK1761 SspB_rev CCCAAGCTTGCTTTGCCGGCTTGTTAC HindIII 3 -́5´ 

LK 1468 PbpF_for 
CCGGAATTCCGGGATGTTTGATCTCTCC 

EcoRI 5 -́3´ 

LK 1469 PbpF_rev 
CCCAAGCTTTCGAAGCACTCGCCAATAG 

HindIII 3 -́5´ 

LK1466 ArsR_for 
CCGGAATTCTTTAGCGGGTTTTACAATTAATC 

EcoRI 5 -́3´ 

LK1467 ArsR_rev 
CCCAAGCTTCATTCATATCGCCTTCTTTAATC 

HindIII 3 -́5´ 
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5.3 Transkripce in vitro s faktorem σ
F
 

Tento experiment měl za cíl porovnat senzitivitu na [iNTP] u σ
F 

dependentních 

promotorů se σ
A
 dependentními promotory, u kterých již byl tento regulační mechanismus 

studován v minulosti.   

Nejprve byla provedena pro všechny 3 σ
F 

dependentní promotory transkripce 

s různými poměry faktoru σ
F 

a jádra RNAP za použití vysoké koncentrace 

iNTP. Bylo tak zjištěno, zda je izolovaný faktor σ 

transkripčně aktivní s danými promotory.  Zároveň 

byl stanoven optimální poměr E:σ pro jednotlivé 

promotory. Pro všechny σ
F 

závislé promotory se 

jednalo o poměr E:σ = 1:5. 

Následně byly pro jednotlivé promotory 

provedeny experimenty se vzrůstající koncentrací 

NTP na pozici +1 (iNTP), v případě těchto 

promotorů se jednalo o GTP. Do reakcí bylo přidáno 

radioaktivně značené [α -
 32

P]-UTP a výsledné reakce 

byly rozděleny na PAA gelu. Primární data byla 

nasnímána pomocí programu Bio-Rad Molecular 

Imager FX  a následně kvantifikována programem 

Bio-Rad Quantity One. Pro všechny promotory byla 

posléze z těchto dat vypočtena hodnota KiNTP.  

Jako modely a kontroly pro [iNTP]-senzitivní 

a [iNTP]-nesenzitivní transkripce byly použity 

promotory rrnB P1 a Pveg. Pro ověření pracovního 

postupu byly provedeny transkripční experimenty 

s těmito promotory a Eσ
A 

(Obrázky 24 a 25), jejichž 

výsledky byly v obou opakováních shodné s 

předchozím pozorováním (Krásný & Gourse, 2004).  

Pro ověření, že pozorovaná transkripce je 

opravdu závislá na faktoru σ
F
, byly taktéž 

provedeny transkripční experimenty pouze s jádrem 

RNAP, tj. bez přidaného faktoru σ. Při absenci 

faktoru σ
F
 nebyla pozorována žádná transkripční 

Obrázek 24: Vliv koncentrace GTP na 

transkripční aktivitu rrnB P1 

Transkripční experiment in vitro. Primární 

data (v horním řádku) a jejich kvantifikace 

vynesená do grafu pochází z jednoho 

opakování. V pravém dolním rohu je uvedena 

průměrná KiNTP vypočtena ze všech 

opakování. 

 

Obrázek 25: Vliv koncentrace GTP na 

transkripční aktivitu Pveg 

Transkripční experiment in vitro. Primární data 

(v horním řádku) a jejich kvantifikace vynesená 

do grafu pochází z jednoho opakování. V 

pravém dolním rohu je uvedena průměrná KiNTP 

vypočtena ze všech opakování. 
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aktivita. Výjimkou byl promotor genu 

arsR, u něhož byla transkripční 

aktivita zřejmá i bez přidaného faktoru 

σ
F
 (Obrázek 26). Důvod této aktivity 

bude dále zmíněn v Diskuzi. 

Pro promotor genu spoIIQ byla 

provedena tři opakování transkripčního experimentu. Výsledkem byla nízká průměrná 

hodnota KiNTP = 35μM se standardní chybou 12μM (Obrázek 27).  

U promotoru genu katX byla naopak pozorována senzitivní reakce na změny v [GTP]. 

Ze tří opakování byla získána vysoká průměrná hodnota KiNTP = 265μM se standardní chybou 

18μM (Obrázek 28).  

 Výsledky z transkripčních experimentů s promotorem PspoIVB  přinesly středně vysoké 

hodnoty KiNTP. Ze čtyř opakování byla vypočtená průměrná hodnota KiNTP = 113μM se 

standardní chybou 6μM (Obrázek 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26: Transkripce s/bez přidaného faktoru σ
F 

Primární data z transkripčního experimentu s přidaným 

faktorem σF (vždy vlevo) a bez přidaného faktoru σF (vpravo). 

Data pro každý promotor vždy pochází z jednoho experimentu. 

 

Obrázek 27: Vliv koncentrace GTP na 

transkripční aktivitu PspoIIQ 

Transkripční experiment in vitro. Primární data (v 

horním řádku) a jejich kvantifikace vynesená do 

grafu pochází z jednoho opakování. V pravém 

dolním rohu je uvedena průměrná KiNTP vypočtena 

ze všech opakování. 

 

Obrázek 28: Vliv koncentrace GTP na 

transkripční aktivitu  PkatX 

Transkripční experiment in vitro. Primární data (v 

horním řádku) a jejich kvantifikace vynesená do 

grafu pochází z jednoho opakování. V pravém 

dolním rohu je uvedena průměrná KiNTP vypočtena 

ze všech opakování. 
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5.3.1 Transkripce s promotorem ParsR 

Ačkoli byl promotor genu arsR klonován chybně v domnění, že se jedná o σ
F 

dependentní promotor (viz Diskuze), rozhodli jsme se otestovat regulaci pomocí [iNTP] 

(v tomto případě se jednalo o ATP) i u tohoto promotoru v transkripčním systému s hlavním 

faktorem σ
A
. Ze dvou opakování byla získána průměrná hodnota KiNTP= 137μM (±6μM) 

(Obrázek 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Vliv koncentrace GTP na 

transkripční aktivitu PspoIVB 

Transkripční experiment in vitro. Primární data (v 

horním řádku) a jejich kvantifikace vynesená do grafu 

pochází z jednoho opakování. V pravém dolním rohu 

je uvedena průměrná KiNTP vypočtena ze všech 
opakování. 

 

 

Obrázek 30: Vliv koncentrace ATP na transkripční 

aktivitu ParsR 

Transkripční experiment in vitro. Primární data (v horním 

řádku) a jejich kvantifikace vynesená do grafu pochází 

z jednoho opakování. V pravém dolním rohu je uvedena 

průměrná KiNTP vypočtena ze všech opakování. 
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5.4 Transkipce in vitro s faktorem σ
G

 

Pro σ
G 

dependentní promotory byla také nejprve provedena 

transkripce s různými poměry faktoru σ
G 

a jádra RNAP. 

Transkripce byla ovšem detekovatelná pouze u PspoVT, a i v tomto 

případě byla velmi slabá.  

Vzhledem k nízké transkripční aktivitě v předešlém 

experimentu tedy nebylo možno provést experimenty zkoumající 

senzitivitu na [iNTP] u σ
G 

dependentních promotorů. Ve snaze 

zvýšit tuto transkripční aktivitu byl metodou afinitní 

chromatografie izolován protein YlyA (Obrázek 31), u něhož byl 

dříve pozorován pozitivní vliv na σ
G 

dependentní transkripci in 

vitro (Traag et al., 2013a). 

Následně byly provedeny experimenty, ve kterých byl do 

transkripce in vitro přidán i protein YlyA. Nicméně ani s jeho 

přítomností nebyla σ
G 

dependentní transkripce natolik silná, aby bylo 

možno zkoumat senzitivitu promotorů na [iNTP]. Byl však potvrzen 

výsledek z (Traag et al., 2013a), protože protein YlyA transkripční 

aktivitu jednotlivých promotorů opravdu stimuloval, konkrétně 3-6krát (Obrázek 32).   

V publikaci (Traag et al., 2013a), která se proteinem YlyA zabývá, je zkoumán jeho 

vliv na transkripci s faktorem σ
G
 a zároveň ukázán nulový vliv na transkripci s hlavním 

faktorem σ
A
. Vzhledem k vysoké podobnosti mezi faktory vznikající spory σ

F 
a σ

G
 jsme se 

rozhodli otestovat vliv YlyA také na σ
F 

dependentní transkripci na promotoru PspoIIQ.  

K transkripčnímu roztoku byl přidán buď protein YlyA nebo BSA (pro vyloučení 

nespecifického efektu proteinové hmoty).  Na základě kvantifikace pěti opakování je možno 

Obrázek 32: Transkripce in vitro se σ
G 

dependentními promotory 

Do reakcí označených jako YlyA(−) nebyl přidán žádný jiný protein pro vyloučení nespecifického efektu 

proteinové hmoty, vzhledem k níže uvedeným výsledků s faktorem σF však můžeme tvrdit, že se skutečná jedná 

o specifický efekt proteinu YlyA. 

Obrázek 31: YlyA po 

izolaci 

Protein YlyA (17 kDa) 

zobrazený na SDS-PAGE 

gelu po izolaci. M 

označuje marker. Poloha 

YlyA je naznačena šipkou. 
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konstatovat, že YlyA pozitivně stimuluje i σ
F 

dependentní transkripci. Tento efekt se však lišil 

v závislosti na koncentraci a typu použité soli v transkripčním roztoku. S klesající koncentrací 

NaCl rostla stimulace transkripce, zatímco při použití KCl byla celková stimulace nižší než u 

NaCl a nebyla tolik závislá na koncentraci použité soli (Obrázky 33 a 34). 

Dále byl otestován vliv YlyA na promotory hlavního faktoru rrnB P1 a Pveg. Do 

experimentů byly opět použity různé koncentrace NaCl a KCl, nicméně ani v 50mM NaCl, 

tedy soli, ve které byla stimulace σ
F 

dependentní transkripci nejvyšší, nebyl vidět výrazný 

nárůst transkripční aktivity (Obrázek 35), což je v souladu s publikovanými daty 

(Traag et al., 2013a).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35: Relativní stimulace transkripce se 

σ
A 

dependentními promotory při přidání 

proteinu YlyA 

Na ose y je uveden relativní nárůst transkripční 

aktivity. Hodnota 1 udává transkripční aktivitu 

bez přidaného YlyA. Nad grafem jsou primární 

data jednoho z experimentů, která však byla pro 
větší přehlednost uměle aranžována do uvedeného 

pořadí.  

 

Obrázek 34: Relativní stimulace σ
F 

dependentní 

transkripce proteinem YlyA při použití KCl 

Na ose y je uveden relativní nárůst transkripční 

aktivity. Hodnota 1 udává transkripční aktivitu bez 

přidaného YlyA. Nad grafem jsou primární data 

jednoho z experimentů, která však byla pro větší 

přehlednost uměle aranžována do uvedeného 

pořadí.  

 

Obrázek 33: : Relativní stimulace σ
F 

dependentní 

transkripce proteinem YlyA při použití NaCl  

Na ose y je uveden relativní nárůst transkripční 

aktivity. Hodnota 1 udává transkripční aktivitu bez 

přidaného YlyA. Nad grafem jsou primární data 

jednoho z experimentů, která však byla pro větší 

přehlednost uměle aranžována do uvedeného 

pořadí.  
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5.5 Transkripce in vitro s faktorem σ
I
 

Pro komplexnější porovnání regulace transkripční aktivity u alternativních faktorů 

byly provedeny experimenty zkoumající senzitivitu na [iNTP] i u tohoto nesporulačního 

alternativního faktoru σ. Experimenty byly provedeny na promotoru PsigI. Jak bylo popsáno 

v kapitole 2.10, gen sigI je přepisován ze dvou promotorů, σ
A
 dependentního a 

σ
I 
dependentního. Použitý plazmidový konstrukt však obsahoval pouze σ

I 
dependentní 

promotor. Následně bylo ověřeno, že bez přítomnosti faktoru σ
I 

k transkripci nedochází. 

Ve dvou nezávislých opakováních transkripčního experimentu byly vypočteny identické 

hodnoty KiNTP=23μM a promotor PsigI byl shledán [iNTP]-nesenzitivním (Obrázek 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36: Vliv koncentrace GTP na 

transkripční aktivitu PsigI 

Transkripční experiment in vitro. Primární data (v 

horním řádku) a jejich kvantifikace vynesená do 

grafu pochází z jednoho opakování. V pravém dolním 

rohu je uvedena průměrná KiNTP vypočtena ze všech 

opakování. 
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5.6 Ověření vztahu faktoru σ
K 

a proteinu HelD 

Cílem tohoto pokusu bylo ověřit hypotézu vyplývající z transkriptomického 

experimentu (viz kapitola 2.9 Sigma K), kde v kmeni ΔHelD byly nadprodukované 

σ
K 

dependentní geny. K ověření této hypotézy byly do místa amyE v genomu B. subtilis (wt a 

ΔHelD) integrovány vybrané σ
K 

dependentní promotory před gen lacZ. Pokud by protein 

HelD opravdu nějak blokoval přepis σ
K 

dependentních genů, měla by být v kmeni ΔHelD 

detekovatelná vyšší aktivita β-galaktosidázy (kódované genem lacZ).  

Nejprve byly navrženy primery (Tabulka 11) a pomocí PCR amplifikovány 

promotorové oblasti vybraných σ
K 

dependentních genů. Vybrány byly tři geny, které 

v provedené transkriptomické studii patřily k nejvíce nadprodukovaným, konkrétně cotV,  

cgeA a sspG. 

Tabulka 11: Seznam primerů pro amplifikaci promotorových oblastí pro σ
K 

Vložená restrikční místa jsou zvýrazněna červeně. 

 

Amplifikované promotorové oblasti byly klonovány do plazmidu pDG3661 mezi 

místa amyE před gen lacZ. Po transformaci buněk B. subtilis tímto plazmidem dojde 

k integraci promotorové oblasti s genem lacZ do místa amyE (Krásný & Gourse, 2004).  

Plazmidy byly nejprve transformovány do kmene E. coli DH5α. Sekvence promotorů 

byla ověřena sekvenací a byly vytvořeny konzervy LK 1587, LK1588 a LK1589. Dále byly 

těmito plazmidy transformovány buňky B. subtilis kmene BaSysBio. Kmeny s integrací do 

místa amyE byly selektovány na chloramfenikol a následně z nich byly vytvořeny konzervy 

LK 1559, LK 1560 a LK 1561. Jako pozitivní kontrola byl do těchto buněk také vložen 

plazmid obsahující ribozomální promotor rrnO P2+10, jehož exprese by měla být neměnná 

(LK 1562). Také byl vložen promotor samotného genu helD (LK 1563). 

Následně byly tyto kmeny LK1559-LK1563 transformovány chromozomální DNA 

z kmene ΔHelD, který má místo genu helD vloženou MLS rezistenci, na tu byly poté buňky 

Číslo Název Sekvence primeru RE Orientace 

LK1529 cgeA_for CCGGAATTCCTTCTCGATCCACTTGTTTC EcoRI 5´-3´ 

LK1530 cgeA_rev CCCAAGCTTCACACCTCCTATTCGATAGT HindIII 3´-5´ 

LK1533 cotV_for CCGGAATTCGCGGCGCCATAATCGTGTC EcoRI 5´-3´ 

LK1534 cotV_rev CCCAAGCTTCACTCCTTTCTTATCCATACTC HindIII 3´-5´ 

LK1535 sspG_for CCGGAATTCAATGACAGTAACGCGAGCG EcoRI 5´-3´ 

LK1536 sspG_rev CCCAAGCTTCCTTTCTCTATTGATAGTGAC HindIII 3´-5´ 
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selektovány. Takto připravené kmeny ΔHelD s jednotlivými promotory integrovanými 

do místa amyE byly zapsány do laboratorního seznamu pod čísly LK 1571-LK 1575.  

Integrace do místa amyE byla potvrzena pomocí amylázového testu popsaného 

v kapitole 4.6.8 (Obrázek 37). Stejným postupem byl následně připraven i konstrukt 

obsahující gen lacZ bez promotoru. Byly vytvořeny konzervy LK 1617 pro wt a LK 1613 pro 

ΔHelD. Tyto kmeny byly vytvořeny pro kontrolu, zda nemá vložení části plazmidu do místa 

amyE nějaký vliv na produkci přirozené β–galaktosidázy. 

 

Pro jednotlivé experimenty testování β–galaktosidázové aktivity byly odebrány buňky 

v exponenciální fázi růstu při přibližné OD 0,5-0,6. Buňky byly lyzovány pomocí sonikace a 

centrifugovány. Supernatant, kde by se v případě produkce β–galaktosidáza nacházela, byl 

smíchán s ONPG (ortho-nitrofenyl-β-galactosid), který se při naštěpení β–galaktosidázou 

zbarvuje do žluta. Po zežloutnutí byla reakce zastavena přidáním 500 μl Na2CO3 a míra 

zbarvení byla následně detekována spektrofotometricky (bližší postup je uveden v kapitole 

4.7.8).  

Byly stanoveny AU (arbitrary units) pro aktivitu β–galaktosidázy vypočtené ze vzorce 

Obrázek 38. 

Obrázek 38: Vzorec pro výpočet AU 

V je objem supernatantu použitý do reakce s ONPG; t udává čas 

od přidání ONPG do ukončení reakce pomocí Na2CO3; c je 

koncentrace proteinů v měřeném vzorku. 

 

Obrázek 37: Test integrace do 

místa amyE  

Pokud byly promotrové oblasti 

z plazmidů pDG3661 opravdu 

integrovány do amyE místa, byla 

tam s nimi vložena i rezistence na 

chloramfenikol a zároveň byl 

přerušen gen amyE.  Při úspěšné 

integraci by tedy buňky neměly být 

schopny štěpit škrob (který je barven 

parami jódu). Na obarvených 

miskách v pravé části je vidět, že 
škrob štěpí (má okolo své kolonie 

neobarvenou zónu) pouze kontrolní 

kmen LK 638 bez přerušeného genu 

amyE. Na miskách v levé části je 

vidět, že kmen LK 684 neroste na 

Cm, jelikož na něj nemá rezistenci. 

Integrace promotorů do amyE místa 

tedy byla u všech kmenů úspěšná. 
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ΔHelD ΔHelD lacZ bez promotoru 

Aktivity byly měřeny alespoň ve třech nezávislých opakováních, ve kterých bylo 

možné pozorovat nárůst aktivity β–galaktosidázy u ΔHelD kmene oproti wt (Obrázek 39). 

Aktivita však byla v obou případech velmi nízká v porovnání s ribozomálním promotorem či 

promotorem PhelD, jejichž aktivita byla velmi silná bez ohledu na kmen, ve kterém 

se nacházely.  

 Pro ověření, zda tento nárůst aktivity nesouvisí s nárůstem přirozené β-galaktosidázy 

v ΔHelD, byly předchozí experimenty provedeny i s kmeny bez integrovaného plazmidu 

pDG3661 či jen s plazmidem bez vložené promotorové oblasti.  

V experimentech s těmito kmeny byl opět pozorován nárůst aktivity β-galaktosidázy 

u kmene ΔHelD srovnatelný s nárůstem u kmenů se σ
K 

dependentními promotory 

(Obrázek 40). Předešlé výsledky tedy nebyly způsobeny klonovanými σ
K 

dependentními 

promotory, ale nárůstem přirozené β-galaktosidázové aktivity v kmeni ΔHelD. Tento efekt 

se neprojevil u PhelD či ribozomálního promotoru, jelikož jejich aktivita byla cca 1000 krát 

vyšší než u σ
K 

dependentních promotorů a v těchto vysokých hodnotách již nebylo možno 

odlišit vliv ΔHelD od chyby měření.   

Obrázek 39: Změna aktivity 

β-galaktosidázy u klonovaných 
 

promotorů v ΔHelD 

Hodnoty aktivity β-galaktosidázy 
ve wt byly u jednotlivých 

promotorů stanoveny jako 1. 

K této hodnotě byl následně 

vztažen nárůst aktivity u ΔHelD 

kmene v jednotlivých 

opakováních. 

 

Obrázek 40: Změna aktivity 

β-galaktosidázy u ΔHelD 

Hodnoty aktivity β-galaktosidázy 

ve wt  byly normalizovány na 1, 

k této hodnotě pak byl vztažen 

nárůst aktivity ΔHelD pro 
jednotlivá opakování. 
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5.7 Modifikované templáty 

Pro studium vlivu topologie DNA na transkripci byly provedeny single round 

transkripce in vitro s modifikovanými templáty. Bylo zvoleno 5 modifikací: dUTP, dC
Me

TP, 

dC
Ph

TP, dA
Et

TP a dG
Vi

TP, které byly vneseny pomocí PCR do fragmentu obsahujícího 

promotor Pveg (V. Raindlová, ÚOCHB).   

Tyto modifikované templáty byly již dříve v naší laboratoři zkoumány pomocí 

multiple round transkripcí in vitro, v rámci této práce byly následně ověřovány tyto výsledky 

pomocí single round transkripcí in vitro, a to v transkripčním systému s RNAP z E. coli. 

Jelikož z předchozích experimentů nebylo možno určit, zda modifikace mají skutečně vliv 

pouze na iniciaci transkripce, či zda se jejich vliv projevuje také v elongační fázi, byly tyto 

experimenty prováděny v časové závislosti, při které by byly vidět případné transkripty 

zastavené na jednotlivých bázích v elongační fázi. 

Dle očekávání byla nejsilnější transkripce u kontrolního vzorku (nemodifikovaného 

promotoru Pveg). Na modifikovaných templátech byla transkripce slabší, ale neprodukovala 

kratší transkripty (Obrázek 41). Výsledky potvrdily hypotézu, že efekt modifikací se 

projevuje v iniciační fázi a byly následně publikovány v odborném časopise (Raindlová et al., 

2016).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41: Single round transkripce in vitro na modifikovaných templátech 

Transkripce probíhala s RNAP z E. coli, byly odebírány vzorky v časech 0,5, 1, 2, 4, 8 a 16 minut. Hvězdičkou 

je označen plnodélkový transkript. 
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6 Diskuze 

6.1 Izolace faktorů σ 

Geny pro sporulační faktory σ
F
 a σ

G 
byly klonovány a následně izolovány přes 

histidinovou kotvu pomocí afinitní chromatografie. Izolace poskytla dostatečnou koncentraci 

i čistotu pro další použití v transkripčních experimentech in vitro.  

Přítomnost proteinů byla ověřena pomocí analýzy Western blotem, ve které byl i přes 

shodnou proteinovou nanášku signál faktoru σ
F 

výrazně slabší než u faktoru σ
G
. To může 

souviset se sbalením finálního proteinu σ
F
, které může zhoršit přístupnost His-tagu pro 

protilátku, i když na izolaci přes Ni-NTA agarózu toto sbalení vliv nemělo. Obdobná situace 

už v minulosti v naší laboratoři nastala s podjednotkou δ (Jirát Matějčková, nepublikováno). 

6.2 Transkripce in vitro  

6.2.1 Transkripce s faktorem σ
F
 

S faktorem σ
F
 se podařilo úspěšně ustanovit transkripční systém in vitro se třemi 

promotory. Experimenty byly také provedeny s promotorem genu arsR, který byl ovšem 

transkripčně aktivní i s RNAP bez přidaného faktoru σ
F
 (Obrázek 26). Tuto aktivitu lze 

připisovat přítomnosti hlavního faktoru σ
A
,
 
který v malé míře zůstává navázán na RNAP při 

její izolaci.
 
Dle následného dalšího zkoumání literatury bylo potvrzeno, že tento gen má pouze 

σ
A 

dependentní promotor (Wang et al., 2006) a byl vybrán na základě chybného údaje 

v databázi (Michna et al., 2016).  

U tří zbylých promotorů, které byly opravdu σ
F 

dependentní, byla dále zkoumána 

regulace transkripce pomocí koncentrace iNTP, což je regulační mechanismus, který byl již 

v minulosti popsán u σ
A 

dependentních promotorů, a v nedávné době i u σ
H 

dependentního 

promotoru (Tojo et al., 2013). 

Doposud byly promotory rozdělovány pouze na [iNTP]-senzitivní a 

[iNTP]-nesenzitivní. Vzhledem k dosaženým výsledkům i dříve publikovaným datům 

s ribozomálními promotory P2 (Murray & Gourse, 2004) si dovoluji navrhnout rozdělení 

promotorů na minimálně tři kategorie (viz Tabulka 12).  

Tabulka 12: Návrh rozdělení promotorů dle reakce na změny koncentrace iNTP 

 

 

 

 

 

Reakce na změny [iNTP] KiNTP 

nesenzitivní <70 

částečně senzitivní 70 - 150 

senzitivní >150 
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Promotor PspoIIQ byl na změny v [iNTP] zcela nesenzitivní, jeho transkripční aktivita 

byla velmi silná i v nízkých koncentracích GTP. PspoIIQ byl již v minulosti popsán coby velmi 

silný promotor (Amaya et al., 2001) a vzhledem k tomu, že produkt tohoto genu je základním 

stavebním kamenem tzv. spojovacího kanálu mezi vznikající sporou a mateřskou buňkou 

(Camp & Losick, 2009), není jeho silný přepis i za nízkých koncentrací GTP překvapivý. 

Naopak promotor PkatX byl [iNTP]-senzitivní. Gen katX kóduje katalázu, která sice 

neposkytuje spoře významnou odolnost vůči ROS (Moeller et al., 2014), ale je zásadní pro 

ochranu buněk při opětovném růstu po germinaci (Bagyan et al., 1998). Senzitivita tohoto 

promotoru je poměrně překvapivá vzhledem k tomu, že hladina intracelulárního GTP 

ve sporulaci klesá, nicméně je možné, že buňka tímto mechanismem reguluje množství 

proteinu KatX na dostačující úroveň. Tomu by napovídal i expresní profil, dle kterého je katX 

v průběhu sporulace přepisován výrazně méně než výše zmíněný [iNTP]-nesenzitivní gen 

spoIIQ (Nicolas et al., 2012). 

Poslední σ
F 

dependentní promotor PspoIVB byl zařazen do kategorie částečně 

senzitivních promotorů. Gen spoIVB kóduje serinovou proteázu zapojenou do aktivace 

faktoru σ
K 

(Zhou & Kroos, 2005). Je možné, že je transkripční aktivita PspoIVB ovlivněna 

[GTP] tak, aby nezpůsobila předčasnou aktivaci faktoru σ
K
, ale byla zároveň dostatečně 

velká, aby k aktivaci vůbec mohlo dojít.  

Dle těchto výsledků a jejich porovnání s daty o expresi jednotlivých genů (Nicolas et 

al., 2012) se zdá, že u σ
F 

dependentních promotorů s GTP na pozici +1 je míra exprese 

úměrná KiNTP a mechanismus regulace pomocí [iNTP] by pro tyto promotory mohl hrát 

důležitou roli.  

6.2.2 Transkripce s faktorem σ
G

 

Naplánované experimenty s druhým sporulačním faktorem σ
G
 nebylo možno provést 

vzhledem k slabé transkripční aktivitě. Pro její zvýšení byl následně izolován protein YlyA, 

jehož pozitivní vliv na σ
G 

dependentní transkripci byl v minulosti popsán (Traag et al., 

2013a).  

V transkripčních experimentech, do kterých byl přidán protein YlyA, byla aktivita 

z jednotlivých promotorů stále velmi slabá. Byly ovšem ověřeny publikované výsledky 

(Traag et al., 2013a), že protein YlyA opravdu zvyšuje σ
G 

dependentní transkripci. Zároveň 

byl tento efekt také prokázán pro transkripci s druhým faktorem vznikající spory σ
F
. 

Vzhledem k vysoké podobnosti těchto faktorů i jimi rozpoznávaných promotorů byl společný 

efekt YlyA poměrně očekávaný. 
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Jakým způsobem YlyA mechanisticky ovlivňuje transkripci, není zatím známo. I když 

má YlyA na C-konci částečnou homologii s proteinem DksA z E. coli (Krásný & Gourse, 

2004) a je předpokládaná i jejich strukturní podobnost (Traag et al., 2013a), není doposud 

jasné, kam se na RNAP váže a jakým způsobem její aktivitu ovlivňuje.  

6.2.3 Transkripce s faktorem σ
I
 

Kromě experimentů se sporulačními faktory byl zkoumán vliv [iNTP] i na transkripci 

s dalším alternativním faktorem σ
I
. Na základě experimentů na promotoru genu sigI, který má 

na pozici +1 GTP, byl PsigI  shledán [iNTP]-nesenzitivním. Protože faktor σ
I 

je v  buňce 

aktivní v reakci na zvýšenou teplotu, nabízí se otázka, zda při teplotním šoku neklesá hladina 

GTP, čemuž by uvedený výsledek mohl napovídat. Hladina GTP při teplotním šoku však 

doposud nebyla testována. 

6.3 Vztah faktoru σ
K
 a proteinu HelD 

Cílem těchto experimentů bylo ověřit hypotézu, že protein HelD blokuje aktivitu 

faktoru σ
K 

v exponenciální fázi. K této hypotéze vedly výsledky z transkriptomické studie 

provedené v naší laboratoři, ve které byly v kmeni ΔHelD nadprodukované σ
K
 dependentní 

geny. V rámci této práce byly zkoumány σ
K
 dependentní promotory vložené před reportérový 

gen lacZ ve wt a ΔHelD kmeni.  

Z výsledků vyplývá, že transkripce ze σ
K
 dependentních promotorů není ve wt a 

ΔHelD kmeni rozdílná. Tento výsledek tedy vyvrací výše uvedenou hypotézu vyplývající 

z transkriptomického experimentu. Vzhledem k tomu, že faktor σ
K 

je přítomen až v pozdní 

fázi sporulace v mateřské buňce a jeho aktivace je regulována poměrně komplexní kaskádou 

mechanismů, je jeho nepřítomnost v exponenciální fázi vcelku logická. Otázkou zůstává, proč 

v transkriptomickém experimentu byly nalezeny nadprodukované σ
K
 dependentní geny. 

Přestože se jednalo o dvě nezávislá opakování, je možné, že výsledky byly pouhým 

artefaktem způsobeným kultivací bakterií. Výsledky však budou dále ověřeny pomocí 

sekvenace RNA (RNA-seq). 

6.4 Transkripce s modifikovanými templáty 

Tento experiment byl součástí výzkumu vlivu uměle vnesených modifikací 

nukleových bází na transkripci. Bylo zjištěno, že vliv modifikací se projevuje v iniciaci 

transkripce a že modifikace jsou buď tolerovány, nebo inhibují transkripci v závislosti na 

velikosti přidané chemické skupiny.  

Zajímavou výjimkou je dUTP vnesené místo dTTP. Ačkoli se v tomto případě jedná 

o malou modifikaci, téměř úplně transkripci inhibuje. Tento efekt pravděpodobně souvisí 
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s kontaktem metylové skupiny dTTP na pozici +7 s faktorem σ, jehož absence u dUTP 

postrádajícího metyl zřejmě způsobuje inhibici transkripce (viz Obrázek 42). Tomu by 

napovídaly i výsledky dalších provedených experimentů, kde byl promotor s ethynyl-

deoxyuridintrifosfátem  (dU
Et

TP)
 
transkripčně výrazně aktivnější než promotor se samotným 

dUTP, nejspíš z důvodu větší podobnosti dU
Et

TP a dTTP  (Raindlová et al., 2016). 

Celkově by tato zjištění o transkripci s umělými modifikacemi mohla být do budoucna 

zásadní ve vytváření umělých transkripčních systémů, které by mohly být chemicky 

aktivovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42: Model kontaktu faktoru sigma s DNA 

Pro kontakt nemodifikovaného promotoru (A) s RNAP je zřejmě velmi důležitá 

metylová skupina na T na pozici +7 (zelená oblast), která interaguje s faktorem σ, 

červené oblasti znázorňují kyslíkové skupiny fosfátů na A-8 a A-9. 

U modifikovaného promotoru (B) k tomuto kontaktu nedochází, což je zřejmě 

příčinou slabší transkripční aktivity. (Raindlová et al., 2016). 
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7 Souhrn 

Byly připraveny faktory σ
F
 a σ

G 
a úspěšně použity do transkripčních experimentů 

in vitro. V nich byla zkoumána regulace iniciace transkripce pomocí koncentrace iNTP. Byl 

objeven první příklad možné regulace transkripce pomocí [iNTP] u σ
F 

dependentních 

promotorů, konkrétně u promotoru  PkatX.  

U promotorů pro faktor σ
G 

nebylo možno provést experimenty zkoumající senzitivitu 

na koncentraci iNTP. Nicméně byl ověřen dříve publikovaný vliv proteinu YlyA na 

σ
G 

dependentní transkripci (Traag et al., 2013a) a rozšířen o pozorování, že tento vliv má 

protein YlyA i na druhý sporulační faktor σ
F
. 

Dále byly získány výsledky hovořící proti hypotéze, že protein HelD ovlivňuje 

σ
K 

dependentní transkripci.  

Také byly provedeny transkripční experimenty s templáty nesoucími umělé 

modifikace nukleových bází, na nichž bylo zkoumáno ovlivnění transkripční iniciace. 

Celkově tato diplomová práce přispěla k objasnění regulace bakteriální transkripce 

pomocí různých mechanismů s hlavním i alternativními faktory σ. 
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