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Abstrakt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Předkládaná dizertační práce je zaměřena na studium vztahu struktury a funkce 

lipoproteinu FTS_1067 gram-negativní bakterie Francisella tularensis subsp. holarctica 

kmen FSC200. Tento protein s unikátní strukturou tvořenou dvěma funkčními doménami se 

významně podílí na virulenci bakterie, nicméně role obou domén nebyla dříve objasněna. 

Ačkoli je tento protein běžně nazýván virulenčním faktorem, z nejnovějších studií vyplývá, že 

pravými faktory virulence jsou substráty tohoto proteinu a protein FTS_1067 je nezbytný pro 

jejich správnou funkci. 

 Pomocí metod molekulární biologie se podařilo připravit nový mutantní kmen s delecí 

DSBA-like domény a tento mutantní kmen charakterizovat na in vivo a in vitro úrovni. Dále 

byl připraven rekombinantní protein se shodnou delecí a s tímto proteinem bylo provedeno 

několik funkčních testů. Následnou analýzou získaných výsledků a jejich srovnáním 

s některými předchozími studiemi jsme vypracovali první komplexní zprávu ukazující role 

obou domén v rámci celého proteinu. Pro doplnění informací o zapojení proteinu FTS_1067 

do mechanizmů virulence bakterie jsme se pokusili ověřit vytipované vazebné partnery a 

potenciální substráty pomocí analýz využívajících bakteriální dvouhybridový systém. 
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Abstract 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 The presented thesis is focused on the relationship between the structure and the 

function of Francisella tularensis subsp. holarctica strain FSC200 FTS_1067 lipoprotein. 

This protein with unique structure constituted by two functional domains is involved in the 

virulence of bacteria, nevertheless the roles of both domains have not been previously 

clarified yet. Although this protein is usually denoted as a factor of virulence, the previous 

studies have shown that its substrates are the real virulence factors and that FTS_1067 protein 

is necessary for their proper function. 

 We created and after that characterized in vivo and in vitro the new mutant strain with 

the deletion of DSBA-like domain. Afterwards we prepared the recombinant protein with the 

same deletion and made several tests focused on the understanding of the protein function. 

From the analyses of these results and their comparison with previous studies we elaborated 

the first comprehensive report about the roles of both domains in the context of the whole 

protein. To supplement the information about the involvement of the FTS_1067 protein in the 

mechanism of virulence we tried to verify its potencial substrates by using bacterial two 

hybrid assay. 
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1 Literární přehled 

1.1 Francisella tularensis 

1.1.1 Taxonomie 

Propuknutí onemocnění podobné moru u malých hlodavců v oblasti Tulare 

v Kalifornii v roce 1911 vedlo McCoyena a Chapina k objevení nového patogenního 

organizmu. Tato neznámá bakterie byla úspěšně izolována, kultivována a pojmenována podle 

místa nálezu Bacterium tularense. Postupně byl tento mikroorganizmus označován rovněž 

jako Pasteurella tularensis nebo Brucella tularensis, a to kvůli zkříženým sérologickým 

reakcím s antigeny rodu Brucella. V roce 1922 se Edward Francis zasloužil o první izolaci 

agens z krve pacientů a o několik let později byl tento malý, nepohyblivý, gram-negativní 

kokobacil pojmenován na jeho počest Francisella tularensis. Edward Francis také jako první 

označil onemocnění způsobené touto bakterií jako tularémii a potvrdil přenos tularémie na 

člověka z hmyzu sajícího krev nebo z infikovaných zvířat (1). 

Taxonomické zařazení se v minulosti často měnilo, ale podle aktuální dohody jsou 

F. tularensis, F. novicida a F. philomiragia jedinými členy rodu Francisella v čeledi 

Francisellaceae, která patří do γ-proteobakterií. Organizmus nejvíce příbuzný rodu 

Francisella je parazit členovců a červů Wolbachia persica (2). Vzdáleně příbuzný je i lidský 

patogen Coxiella burneti a zástupci rodu Legionella. Tyto poznatky byly získány 

fylogenetickou analýzou více než 200 genů z 15 dalších γ-proteobakteriálních genomů 

s homologními geny F. tularensis (3). 

V současné době rozlišujeme tři poddruhy F. tularensis: subsp. tularensis, subsp. 

holarctica a subsp. mediasiatica (4). Tyto tři poddruhy se liší nejen místem svého výskytu, 

ale také klinickým významem. F. tularensis subsp. tularensis se vyskytuje především 

v Severní Americe, subsp. holarctica zejména v Evropě a v oblasti Euroasie a subsp. 

mediasiatica hlavně v Asii a v některých oblastech bývalého Sovětského svazu (5). Klinicky 

významné jsou především subsp. tularensis (označován jako typ A) a subsp. holarctica (typ 

B). Typ A je vysoce virulentní a jsou známy fatální případy onemocnění, a to především ze 

Spojených států amerických (6). Typ B je oproti tomu méně virulentní a zřídka způsobuje 

letální onemocnění u lidí. Nicméně onemocnění má vleklý průběh a často se projevuje jako 

hnisavý zánět lymfatických uzlin (7). I když jsou patrné výrazné rozdíly ve virulenci i 

v geografickém výskytu, jednotlivé izoláty F. tularensis projevují pouze malé genetické 

variace. Podtřídy tedy mají úzký fylogenetický vztah (8). 
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1.1.2 Epidemiologie 

Výskyt F. tularensis a onemocnění tularémie je spojen především se severní 

polokoulí. Onemocnění bývají pravidelně hlášena ze Spojených států amerických, Švédska, 

Finska, České republiky, Slovenské republiky, Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu a Japonska. 

Geografická distribuce je ale nerovnoměrná (9). Největší výskyt onemocnění v posledních 

letech je v oblasti Skandinávie, kde je ročně hlášeno kolem 200 případů (10,11). Ve 

Spojených státech amerických bylo v letech 1990 až 2000 hlášeno v průměru 124 onemocnění 

ročně a to především z jižních států jako je Arkansas, Missouri, Jižní Dakota a Oklahoma 

(http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5109a1.htm). V evropských zemích je 

tularémie obecně rozšířena, v některých zemích jsou diagnostikovány pouze ojedinělé 

případy, v některých jsou popsána velká propuknutí (12). Na území České republiky byl 

výskyt F. tularensis popsán v roce 1936 a to na jižní Moravě, která se stala hlavní oblastí 

výskytu tularémie u nás (13). Za období 2005 až 2014 bylo na našem území ročně hlášeno 

průměrně 64 případů tularémie, a to především z oblasti jižní Moravy, Polabí a okolí Plzně 

(http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-

absolutne?highlightWords=tularemie). 

F. tularensis je spojována s mnohem širším okruhem hostitelů než jiné zoonotické 

patogeny (14). Bakterie je udržována v přírodním prostředí pravděpodobně hlavně pozemními 

a vodními savci jako jsou veverky, zajíci, králíci, hraboši, ondatry, vodní krysy a jiní 

hlodavci. Nicméně není jisté, zda tyto zvířecí druhy jsou opravdovým přírodním rezervoárem 

bakterií. Lze to ale předpokládat, protože ve většině případů odpovídá propuknutí onemocnění 

u lidí zvýšenému výskytu tularémie u divokých zvířat (5). Další důležitou roli v rozšiřování 

infekce v hostitelské populaci hrají pravděpodobně ektoparazité, především někteří členovci. 

Infekce byla v přírodě dokumentována u různých druhů členovců, ale pouze u části z nich 

byla potvrzena schopnost přenést F. tularensis na člověka. Patří sem klíšťata, ovádi a komáři. 

A především klíšťata se jeví být velice významnými biologickými vektory. Jsou totiž schopná 

nejen přenášet F. tularensis mezi zvířaty a lidmi, ale také udržet organizmus v přírodě po 

poměrně dlouhou dobu. Životní cyklus klíšťat většinou trvá dva roky a během této doby 

dokáží přenášet nemoc během každého kousnutí hostitele (15). F. tularensis také patří mezi 

patogeny, kteří jsou schopni přežít a množit se v některých volně žijících půdních a vodních 

prvocích. Mnoho z těchto prvoků dokáže napodobit profesionální fagocyty v jejich schopnosti 

pohltit bakterie. Prvoci jsou tedy potenciálním rezervoárem a také vektorem, protože jsou 

přítomni všude v životním prostředí a tvoří odolné cysty. Je tedy možné, že symbióza 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5109a1.htm
http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne?highlightWords=tularemie
http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne?highlightWords=tularemie
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s amébou je fenotypická adaptace výhodná pro rozšiřování F. tularensis mezi dalšími vektory, 

jako jsou členovci až člověk (2). 

Člověk se může F. tularensis infikovat několika způsoby. Kromě zmiňované infekce 

po kousnutí infikovaným členovcem se může člověk nakazit manipulací s nakaženými 

zvířecími tkáněmi nebo tekutinami, kontaktem s infikovanou vodou, potravinami nebo půdou 

a vdechnutím infekčního aerosolu. Oproti tomu přenos infekce z člověka na člověka nebyl 

dosud dokumentován (16).  

Rozdíl je také v přežití bakterií v různých prostředích. Například ve vodě a blátě jsou 

schopné přežívat až 14 týdnů (6) a nejméně 40 dní při 8 °C ve vodě z vodovodu (17). 

1.1.3 Francisella tularensis jako biologická zbraň 

Zneužití mikroorganizmů nebo jejich produktů jako zbraní hromadného ničení je 

známé již z daleké historie. Nicméně rozvoj moderních technologií umožnil efektivní a 

relativně levný vývoj a distribuci vysoce virulentních kmenů nebo toxických produktů. 

F. tularensis byla, z důvodů své extrémní virulence, nízké infekční dávky, snadného šíření 

formou aerosolu a schopnosti způsobit vážné onemocnění až smrt, klasifikována pracovištěm 

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention jako biologické agens typu A vojensky a 

teroristicky zneužitelné (16). V roce 1970 World Health Organization oznámila, že rozptýlení 

50 kg aerosolu obsahujícího virulentní F. tularensis mezi pětimilionovou populaci by vedlo 

k devatenácti tisícům úmrtí a dvě stě padesáti tisícům hospitalizací 

(http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochem1stenglish/en/). Tak vysoký počet 

onemocnění a úmrtí by vedl k vážnému ohrožení funkce a stability zdravotnického a 

sociálního systému a k obrovskému ekonomickému zatížení státu (18). Proto především 

v posledních letech vzrostl zájem o pochopení životního cyklu bakterie, jejích virulenčních 

faktorů a interakce s hostitelem za účelem vyvinutí účinné prevence proti infekci způsobené 

F. tularensis. 

1.1.4 Biologická charakterizace, faktory virulence 

F. tularensis je drobná, gram-negativní, nepohyblivá a nesporulující tyčka o 

rozměrech 0,7 x 0,2 µm, která se dobře barví podle Giemsy (modrofialové zbarvení) a podle 

Grama zůstává slabě růžová (19). Jedná se o fakultativně intracelulární patogen, který je 

schopný proniknout a množit se v různých typech buněk: v makrofázích, a to v primárních 

(lidské i myší kostně-dřeňové) i buněčných liniích (J774A.1 a THP-1), ale i 

v nefagocytujících buňkách jako jsou buňky bronchiálního epitelu, hepatocyty nebo buněčné 

linie odvozené od epitelu (např. HEp-2, A549, HBE a HepG2) (20). Buňka gram-negativní 

http://www.who.int/csr/delibepidemics/biochem1stenglish/en/
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bakterie je tvořena vnitřní membránou, která ohraničuje prostor cytoplazmy, a vnější 

membránou, která tvoří bariéru mezi okolním prostředím. Oblast mezi oběma membránami se 

nazývá periplazma.  

Ačkoliv stále nejsou známé všechny molekulární mechanizmy, kterými se 

F. tularensis adaptuje na rozdílné prostředí uvnitř hostitelské buňky, byly již identifikovány 

některé geny, které jsou nezbytné pro přežívání v hostiteli a pro schopnost způsobit 

onemocnění. Mezi ně patří např. geny lokalizované v tzv. ostrově patogenity, geny kódující 

regulační proteiny, geny potřebné pro syntézu lipopolysacharidů vnější membrány a další.  

Polysacharidové pouzdro. Pomocí elektronové mikroskopie byl kolem subsp. 

holarctica a subsp. tularensis prokázán elektrondenzní materiál, který naznačil, že se kolem 

těchto virulentních poddruhů F. tularensis tvoří polysacharidové pouzdro, kapsula (21). 

Nicméně tato struktura není kolem bakterií patrná vždy, což naznačuje, že komplex tvořící 

pouzdro je regulován různými kultivačními podmínkami a podmínkami v okolí bakterie (22). 

Pouzdro je tvořeno podobnými, často identickými, opakujícími se cukernými jednotkami, jaké 

najdeme u lipopolysacharidů (LPS) vnější membrány, přesto je ale prokázáno, že se nejedná o 

totožnou strukturu (21). F. tularensis tak pravděpodobně vytváří podobné pouzdro jako jiné 

gramnegativní bakterie (Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella enterica), které 

produkují pouzdra se zabudovaným O-antigenem LPS (23). Pouzdro hraje významnou roli ve 

virulenci bakterie, protože neopouzdřený mutant vykazuje zvýšenou senzitivitu 

k baktericidním účinkům lidského séra, což naznačuje, že receptory komplementu přítomné u 

obou variant jsou ale v případě přítomnosti pouzdra skryty pod jeho složkami. Na druhou 

stranu neopouzdření mutanti bez O-antigenu jsou chráněni před smrtícím účinkem 

komplementu snadnějším pohlcením polymorfonukleáry (PMN) (24,25). Rozdíly ve stavbě 

polysacharidového pouzdra byly sledovány a srovnávány u virulentních a avirulentních 

kmenů také pomocí elektronové mikroskopie. Z výsledků srovnání vyplynulo, že virulentní 

kmeny měly na svém povrchu silnější pouzdro (0,12-0,35 mikronů) než kmeny avirulentní 

(0,06-0,12 mikronů) (26). Tyto výsledky potvrdila i studie, ve které byla u kmene LVS (Live 

Vaccine Strain) zjištěna mutace genu pro glykosyltransferázu, která může ovlivnit složení a 

strukturu polysacharidového pouzdra (27). 

Lipopolysacharidy (LPS) představují hlavní komponentu vnější membrány 

gramnegativních bakterií. LPS je tvořen hydrofobní částí ukotvenou v membráně, tzv. lipid A, 

na který je navázaný tzv. základní polysacharid. Na tento polysacharid navazuje specifický 

polysacharid, který může dosahovat délky až 100 monosacharidových jednotek. Tato část 

LPS, tzv. O-antigen, vyčnívá ven z buňky a vytváří kolem celé bakterie polysacharidové 
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„molekulární ostny“ (28). O-antigen je známým virulenčním faktorem u mnoha patogenních 

bakterií (29). LPS F. tularensis přitahuje značný zájem díky svým nezvyklým strukturním a 

biologickým vlastnostem. Lipid A je neobvyklý díky své asymetrii, přítomností čtyř 

acylových skupin a dlouhých řetězců mastných kyselin (16-18 uhlíků) (30). U ostatních 

gramnegativních bakterií běžně nalézáme 6 acylových skupin, řetězce mastných kyselin 

tvořené 12 až 14 uhlíky, fosfátovou skupinu umožňující kontakt s Toll-like 4 receptory (TLR-

4), který je potřebný pro vytvoření silné prozánětlivé reakce (23). Úroveň indukce IL-1 a TNF 

v mononukleárních buňkách je 1000x menší než úroveň indukovaná LPS E. coli (9). O-

antigen LPS je shodně s O-antigenem kapsuly důležitý pro rezistenci F. tularensis vůči 

protilátkové a komplementem podmíněné baktericidní aktivitě (31–33). Mutanti defektní 

v genech pro syntézu LPS nebo O-antigenu byli testováni a byla u nich sledována ztráta 

virulence v in vitro a in vivo systému (31–34).  

Mezi další složky, které lze nalézt ve vnější membráně F. tularensis, patří tzv. 

proteiny vnější membrány (OMPs-outer membrane proteins). OMPs mají většinou strukturu 

β-skládaného listu a vytváří tzv. β-barrels, tedy cylindrické útvary procházející vnější 

membránou (35). Tyto proteiny většinou plní funkci filtrů pro hydrofilní látky, umožňují 

transport živin a iontů přes membránu do periplazmy a uplatňují se i v signálních kaskádách 

(36–39). U mnoha bakterií byly využity pro přípravu vakcín (40–44). Do současné chvíle byly 

u F. tularensis nalezeny a potvrzeny pouze dva OMP. Prvním z nich je FopA (45). Ačkoliv 

vakcína připravená z tohoto proteinu vyvolala produkci protilátek, neměla protektivní účinek 

proti infekci způsobené F. tularensis subsp. tularensis nebo kmenem LVS (46,47). Druhým 

proteinem je Tul4 (48). Další proteiny byly určeny jako potenciální OMP a tato predikce byla 

potvrzena pomocí různých přístupů (49). Imunizace komplexem OMPs se ukázala jako zatím 

nejúčinnější proti intranasální infekci F. tularensis subsp. tularensis, ačkoliv ani v tomto 

případě nevedla k protekci úplné (50). 

Na povrchu F. tularensis se nachází pilus typu IV (Tfp - type IV pili). Tato vláknitá 

povrchová struktura je nezbytná pro kolonizaci hostitelských buněk, schopnost pohybovat se, 

umožňuje předávání DNA a tvorbu biofilmu a hraje tak významnou roli v bakteriální 

virulenci (1). V genomech různých kmenů F. tularensis bylo nalezeno několik skupin genů, 

které jsou zapojeny do biosyntézy Tfp (51,52). Narušení specifických genů pak vede 

k narušení tvorby této struktury na povrchu F. tularensis a současně k oslabení virulence (53–

55). 

Hydrofobní periplazma, která je lokalizována mezi vnitřní a vnější membránou, je 

tvořena gelovitou hmotou s vrstvou peptidoglykanu (murein). Hlavní funkcí je udržování 
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buněčné integrity pomocí záchování vnitřního tlaku, turgoru. Je známo, že inhibice syntézy 

peptidoglykanu nebo jeho degradace během buněčného růstu vede k lýze buňky (56). Dále se 

vrstva peptidoglykanu podílí na udržování tvaru buňky a slouží k uchycení některých proteinů 

(57) a kyseliny teichoové (58). Hlavní struktura peptidoglykanu je tvořena lineárními 

glykanovými řetězci spojenými krátkými peptidy, nicméně je známo mnoho různých variant 

jak peptidových řetězců, tak glykanových vláken a i pozic jejich vzájemného spojení (59). 

Navíc tyto stukturní varianty se mohou objevovat i v rámci jednoho druhu v závislosti na tom, 

ve které fázi růstu se buňka nachází a v jakém prostředí se vyskytuje (56). V kmeni SchuS4 

byl nalezen gen pro protein FTT_0924 nacházející se na vnitřní membráně směrem do 

periplazmy. Tato lokalizace je optimální pro modulaci tvorby peptidoglykanu. Tuto hypotézu 

potvrzují výsledky, kdy mutantní kmen pro tento protein se stal citlivým k β- laktamovým 

antibiotikům. Další studie tohoto proteinu prokázaly, že protein FTT_0924 je významným 

faktorem ovlivňujícím schopnost odolávat osmotickému stresu, podílet se na růstu 

v makrofázích a epiteliálních buňkách a na virulenci v myším modelu plicní infekce (60). 

Mezi faktory virulence počítáme i některé proteiny (adheziny, toxiny, invaziny, 

proteiny sekrečního systému, proteiny příjmu železa a další). Tyto proteiny mohou být 

kódovány v konkrétních částech genomu, které nesou název ostrovy patogenity (pathogenicity 

islands). Ostrovy patogenity jsou tvořeny rozsáhlými genomickými oblastmi (10-200 kb), 

které se vyskytují v genomech patogenních kmenů, ale chybí v genomech nepatogenních 

členů stejného nebo příbuzného kmene (61). Lokus v genomu F. tularensis o velikosti zhruba 

30 kb nazývaný Francisella pathogenicity island (FPI) (62) kóduje proteiny, jejichž funkce 

je asociována např. s únikem z fagozomu nebo s intracelulárním růstem. Důležitost FPI je 

vyjádřena také tím, že se vyskytuje ve dvou kopiích u virulentních kmenů F. tularensis subsp. 

tularensis a subsp. holarctica, ale pouze v jedné kopii u F. novicida (4). Byla potvrzena 

přítomnost dvou transkripčních jednotek, které jsou důležité pro virulenci bakterie. Prvním je 

operon iglABCD a druhým je operon pdpABCD (62). Porušení nebo delece genů kódovaných 

v těchto oblastech vede k defektům růstu v makrofázích, k poruchám úniku z fagozomu a 

k neschopnosti replikace v cytozolu (63–69). Profil exprese FPI genů má maximum na konci 

fáze cytozolické replikace, což naznačuje význam těchto genů hlavně v pozdní fázi bakteriální 

infekce (70). Skupina genů nacházejících se v FPI kóduje sekreční systém, který se zdá být 

podobný sekrečnímu systému VI (T6SS). U F. tularensis je tento sekreční systém nejspíš 

odpovědný za přenos bakteriálních makromolekul do cytozolu hostitelské buňky (65). 

Také transkripční regulátory lze řadit mezi faktory, které ovlivňují virulenci 

F. tularensis. Tyto regulační geny umožňují bakterii přežívat v různých podmínkách. 
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Předpokládá se, že jejich rolí ve virulenci bakterie je regulace transkripce efektorových 

proteinů spíše než jejich přímé podílení se na virulenčních schopnostech bakterie. Do 

současné chvíle bylo nalezeno několik regulačních genů F. tularensis, mezi které patří mglA, 

sspA, pmrA, fevR/pigR, migR a hfq, které regulují především transkripci genů FPI (71). 

V několika studiích bylo prokázáno, že delece každého z těchto regulačních genů vede ke 

ztrátě virulence (72–76). 

F. tularensis patří mezi organizmy, které jsou schopné přežívat např. ve vodě nebo 

vlhké půdě po mnoho týdnů, a které jsou schopné vstoupit a množit se uvnitř rozličných typů 

buněk. F. tularensis je tedy vybavena vysokou schopností adaptovat se na měnící se 

podmínky okolního prostředí, kterým je patogen vystaven (nízké pH, účinky reaktivních 

sloučenin kyslíku a dusíku, nedostatek železa, změna teploty, atd.). F. tularensis je unikátní 

patogen s relativně málo známými regulačními faktory, které napomáhají adaptaci 

organizmu na měnící se prostředí. Na rozdíl od mnoha jiných bakterií, které mají více 

alternativních sigma faktorů, u F. tularensis nacházíme pouze jeden alternativní sigma faktor 

σ32, RpoH (77). Pro srovnání, u E. coli bylo objeveno sedm sigma faktorů a u Streptomyces 

coelicolor dokonce minimálně 61 (77). Navíc u F. tularensis nebyl objeven žádný kompletní 

dvousložkový transdukční signální systém (TCS – two-component signal transduction 

system), který je všeobecně rozšířeným modelem umožňujícím bakteriální odpověď na 

měnící se prostředí (73). 

Podobně jako jiné bakterie je i F. tularensis vybavena různými enzymy, které jí 

umožňují bojovat s reaktivními sloučeninami kyslíku a dusíku, se kterými se setkává 

v různých fázích infekce. Patří mezi ně superoxid dismutáza (SODs), kataláza (KatG), 

glutathion peroxidáza a alkyl-hyperoxid reduktáza (78). Pro získávání železa, které je 

potřebné pro mnoho buněčných funkcí a metabolických drah, má F. tularensis ve svém 

genomu fsl operon, který obsahuje 6 genů, fslA až fslF (79,80). Tyto geny jsou zapojeny do 

syntézy sideroforu, který je důležitý pro získávání železa in vitro, tedy např. při kultivaci 

v médiu. V in vivo systému získává F. tularensis ionty železa nejspíše pomocí jiného 

transportního systému (81). Kromě genů pro syntézu sideroforu nalezneme v genomu 

F. tularensis geny zapojené do přenosu iontů železa přes vnější i vnitřní membránu (82). 

Poriny, které slouží jako přenašeče iontů u jiných bakterií, nejsou u F. tularensis známy. 

Nicméně u kmene SchuS4 bylo prokázáno, že je do transportu železa zapojen protein vnější 

membrány FupA. Tento protein je navíc také známým faktorem virulence a mutant pro tento 

protein je oslabený v myším modelu infekce (81,83).  
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Mezi faktory virulence byl zařazen také enzym kyselá fosfatáza, který je nezbytný pro 

přežívání uvnitř fagozomu během oxidativního vzplanutí (84). Mutace v genech acpA, acpB, 

acpC a také hap pro histidinovou fosfatázu vedla k narušení fosfatázové aktivity, úniku 

z fagozomu a přežití uvnitř buněk (85,86). 

Další studie byly zaměřené na sledování, jak se F. tularensis adaptuje na měnící se 

teplotu prostředí. Transkriptomická studie srovnávající expresní profil kmene LVS 

kultivovaného v médiu při 26 °C (teplota venkovního prostředí) a při 37 °C (tělesná teplota 

savců) odhalila, že 11 % genů v genomu LVS mělo změněnou expresi (87). Další studie 

provedená s kmenem LVS a SchuS4 potvrdila změněnou expresi FPI-kódovaných genů pro 

proteiny IglC, IglD a PdpC při změně teploty z 25 °C na 37 °C (88).  

Lipoproteiny patří mezi další klíčové struktury spojené s virulencí. Umožňují bakterii 

adhezi na hostitelskou buňku, vstup do hostitelské buňky, ovlivňují zánětlivou reakci 

doprovázející infekci a jsou důležité i pro přežívání uvnitř buňky, čímž pomáhají bakterii 

uniknout před imunitním systémem hostitele (89). Z důvodů jejich širokého zapojení do 

procesu interakce patogenu s hostitelem je jejich identifikace významná pro správné 

pochopení všech těchto procesů a také pro vývoj vakcín. Charakteristickým znakem pro 

všechny lipoproteiny je signální sekvence na N-konci proteinu, která je následovaná 

cysteinem. Jde o tzv. lipobox. Lipidová modifikace je kovalentně vázána na cystein a 

umožňuje ukotvení lipoproteinu v biologické membráně pomocí hydrofobní vazby a je 

nezbytná pro schopnost aktivovat Toll-like 2 receptory (TLR2) (90). Přesná lokalizace 

lipoproteinu závisí na přítomnosti signální sekvence, která umožňuje přesun z cytoplazmy do 

periplazmatické oblasti vnitřní nebo vnější membrány (91,92).  

1.1.4.1 Lipoprotein FTS_1067 (F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200) 

Jedním z nedávno potvrzených lipoproteinů je produkt kódovaný lokusem FTS_1067 

(v kmeni FSC200, pro F. tularensis subsp. tularensis kmen Schu S4 je označení proteinu 

FTT1103), který není součástí FPI. Tento lipoprotein je vysoce konzervovaný (98 %) napříč 

všemi poddruhy a kmeny F. tularensis (93). Rozdíly mohou být například v délce 

aminokyselinového řetězce, kdy FTS_1067 je tvořen 373 aminokyselinovými zbytky a 

FTT1103 je zkrácen o 8 aminokyselinových zbytků následkem delece na C-konci proteinu. 

Svojí strukturou se jedná o unikátní lipoprotein, který kromě signální sekvence a klasického 

lipoboxu obsahuje také dvě funkční domény. N-koncová doména se nalézá u skupiny 

virulenčních proteinů nazývaných Mips (macrophage infectivity potentiator) a C-koncová 

doména u proteinů rodiny DsbA_Com1_like thiol/disulfid oxidoreduktáz.   
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Mip jsou homodimerní proteiny s peptidyl-prolyl cis/trans izomerázovou aktivitou 

(PPIase). Tyto proteiny katalyzují cis/trans přechod peptidových vazeb prolinu (94). Proteiny 

této skupiny obsahují konzervovanou doménu FKBP_N (Forskolin-binding protein_N). Mip 

protein byl poprvé identifikován jako virulenční faktor u Legionella pneumophila, kde je 

nezbytný pro přežívání uvnitř buněk a pro in vivo virulenci (95,96). Další Mip proteiny mající 

význam ve virulenci byly nalezeny u mnoha dalších gram-negativních bakterií jako Coxiella 

burneti (97), Neisseria gonorrhoeae (98), Salmonella typhimurium (99), Burkholderia 

pseudomallei (100) a druhy Chlamydie (101,102). U E. coli je také znám protein homologní 

k Mip. Jedná se o periplazmatický protein FkpA. U tohoto proteinu byla kromě izomerázové 

aktivity potvrzena také funkce chaperonového proteinu. FkpA napomáhá vytváření správné 

konformace proteinů nacházejících se v periplazmě a zabraňuje agregaci nově vytvořených 

proteinů nebo proteinů s pozměněnou strukturou důsledkem vystavení stresu (103,104).  

C-terminální doména obsahuje motiv -CXXC-, který je charakteristický pro skupinu 

Dsb proteinů. Proteiny patřící do této rodiny katalyzují tvorbu disulfidických vazeb a u gram-

negativních bakterií se vyskytují převážně v oblasti periplazmy (105). Vysoce konzervované 

katalytické místo -CXXC- je hlavním faktorem, který ovlivňuje funkci Dsb proteinu (106) a 

přiřazuje mu roli v oxidaci, redukci nebo izomerizaci disulfidických vazeb. Tvorba 

disulfidických vazeb mezi dvěma cysteinovými zbytky je nezbytná pro vytvoření správné 

konformace proteinu a ztráta této schopnosti vede k agregaci a následné degradaci špatně 

sbalených proteinů. Mezi proteiny, které často obsahují cysteinové zbytky schopné tvořit 

disulfidické vazby, patří sekreční a membránové proteiny a také některé známé virulenční 

faktory. Delece genů kódující proteiny rodiny Dsb ovlivňuje řadu virulenčních faktorů u 

gram-negativních patogenů, jako jsou Bordetella pertussis (107), Neisseria meningitidis 

(108,109), Pseudomonas aeruginosa (110), Proteus mirabilis (111), Salmonella enterica 

(112), Shigella flexneri (113) a Yersinia pestis (114,115).  

Předpokládá se, že tento protein není virulenčním faktorem v pravém slova smyslu, ale 

že proteiny ovlivňované jeho oxidoreduktázovou (116–118)/izomerázovou (116,119,120) 

aktivitou jsou nebo mohou být faktory virulence (119). V naší předchozí studii (121) byli 

pomocí metody imunoprecipitace a následné analýzy s využítím LC-MALDI vytipováni 

potenciální vazební partneři (Tab. 1).  

Jeden z identifikovaných proteinů, D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáza z rodiny 

„penicilín vázajících proteinů“, byl označen jako potenciální vazebný partner proteinu 

FTS_1067 také v jiné studii (117). Protein D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáza s označením 

FTS_1034 patří do rodiny proteinů katalyzujících finální transpeptidázovou reakci během 
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syntézy bakteriální stěny. Jeho homologní protein u Brucella abortus je známým virulenčním 

faktorem (122). V sekvenci aminokyselin tohoto proteinu se nácházejí tři cysteiny a jeden 

z nich se zdá být zapojený do tvorby disulfidických vazeb mezi dvěma polypeptidovými 

řetězci (123–125). 

Další protein, který byl zařazen mezi potenciální vazebné partnery, byl protein 

FTS_0036 patřící do rodiny sekrečních proteinů HlyD. Proteiny této rodiny se nacházejí 

v membráně a jsou zodpovědné za export mnoha složek přes membránu (126). Jejich 

aminokyselinová sekvence obsahuje čtyři cysteiny, a tak by mohly být substráty pro protein 

FTS_1067, ačkoli dle serveru DiANNA 1.1 jsou všechny tyto cysteinové zbytky ve formě 

volných cysteinů.  

 

Tab. 1: Potenciální substráty proteinu FTS_1067 identifikované pomocí 

imunoprecipitace a následné LC-MALDI analýzy (121,127). 

 Uniprot 
ID 

Název ORF 
název 

Spolehlivost 
identifikace 
(%) 

Sekvence 
identifikovaného peptidu 

Biologický 
replikát I 

K0E1G6 HlyD family 
membrane fusion 
protein  

FTS_0036 99 ATTNGYISNFILEEGDFIK 

  99 DAYLYADFTR 
99 GITRPEYNNFSALYNIER 
99 SLISSESQFIR 

 K0E6Y1 D-alanyl-D-
alanine 
carboxypeptidase 

FTS_1034 99 TGHTDAAGYCLVSSVK 

    98 GDNFVLQNNR 
Biologický 
replikát II 

K0E1G6 HlyD family 
membrane fusion 
protein 

FTS_0036 99 GITRPEYNNFSALYNIER 

    98 SLISSESQFIR 
 K0E6Y1 D-alanyl-D-

alanine 
carboxypeptidase 

FTS_1034 99 GDNFVLQNNR 

    99 SYIYNFPEAYK 
    99 TGHTDAAGYCLVSSVK 

 

1.1.5 Laboratorní diagnostika 

Správná a včasná laboratorní diagnostika původce onemocnění je důležitá nejen pro 

rychlé nasazení vhodné léčby, ale také pro případná epidemiologická opatření. K průkazu 

F. tularensis je třeba použít kombinaci několika technik. Kromě tradiční a poměrně náročné 

kultivace bakterií je třeba použít i další metody, např. metody sérologické, 

imunofluorescenční nebo molekulárně biologické. 
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 F. tularensis je náročný organizmus, který pro růst vyžaduje obohacené kultivační 

médium a agar. Růst v tekutém médiu je poměrně pomalý, i když je obohacené o cystein a 

obsahuje velké inokulum. Nejrozšířenější syntetické růstové médium je Chamberlainovo 

médium, ale dále se používá i mozkosrdcový bujón, Mueller-Hintonův bujón a 

thioglykolátový bujón (5). Z pevných půd roste F. tularensis dobře na krevním agaru s 2,5 % 

glukózy a 0,1 % cystinchloridu nebo na čokoládovém agaru obsahujícím peptony a 

kvasinkové extrakty (McLeod agar) (128). Mezi další půdy, které lze pro kultivaci 

F. tularensis použít, patří agar s ovčí krví nebo Thayer-Martin agar. Na pevných půdách se 

objevují první kolonie po 2 až 4 denní inkubaci při 37 °C. Pokud agar obsahuje plnou krev, je 

běžný výskyt malé zóny alfa hemolýzy kolem kolonií (5). 

Sérologická diagnostika je jedním z možných laboratorních přístupů určených 

k potvrzení onemocnění způsobeného F. tularensis. Ve většině případů se ale protilátky 

vyskytují až 6-10 dnů po projevení prvních příznaků onemocnění, tedy zhruba 2 týdny po 

nákaze patogenem (129). Protilátky IgG, IgA a IgM se objevují současně v počáteční fázi 

infekce a protilátky IgA a IgM mohou přetrvávat léta. Nelze tedy na jejich přítomnosti stavět 

aktuální diagnózu. Nicméně i zpětné vyšetření může přinést užitečné informace především 

pro pochopení časových souvislostí mezi propuknutím onemocnění v určitých oblastech nebo 

v rámci populace (130). Dále je třeba mít na paměti možnost zkřížené reakce, a tím falešné 

pozitivity, s bakteriemi jako je Brucella, Yersinia enterocolitica a Proteus. Ze srovnání 

různých typů sérologických vyšetření se zdá nejvhodnější kombinace ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) a Western blotu (131). Jako užitečný doplňkový test lze použít kožní 

test na průkaz tularemických antigenů, tzv: Forshay’s test. Při tomto testu je pozitivní reakce 

až u 90 % pacientů již během prvního týdne onemocnění (132). 

Detekce genomu metodami molekulární biologie je neocenitelná především u 

mikroorganizmů, které se špatně kultivují nebo které již nejsou životaschopné. Většina PCR 

testů je zaměřena na detekci genů kódující proteiny vnější membrány, jako je tul4 a fopA 

(133,134), ale existuje mnoho dalších studií zaměřených na rozvoj těchto metod (135–141) 

Problémem, který ale znesnadňuje použití metod PCR nebo real-time PCR, je přítomnost 

velkého množství inhibitorů PCR reakce v klinických i environmentálních vzorcích. Mezi 

inhibitory patří například hem (porfyrin IX), proteázy, bilirubin, žlučové kyseliny a další. Při 

úpravě vzorku, kdy se snažíme o odstranění těchto kontaminujících složek, velmi často 

ztrácíme také značnou část vyšetřované DNA patogenu (142,143). Další z metod, které mají 

potenciál ve využití pro rychlou detekci mikroorganizmu, je například DNA microarray (144). 
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Při diagnostice mikroorganizmů můžeme využít skutečnosti, že se jejich diverzita 

odráží i na úrovni proteinové. Kombinace 2D gelové elektroforézy a hmotnostní 

spektrometrie umožňuje ve vzorku určit přítomnost proteinů typických pro sledovaný 

mikroorganizmus (128,130,145). Vývoj je zaměřen především na metodiky využívající 

ionizaci laserem za účasti matrice s hmotnostním analyzátorem doby letu (MALDI-TOF) 

(146,147), ionizaci elektrosprejem (ESI-MS) (148–150) a tandemové hmotnostní 

spektrometrie (MS-MS) (150). Hmotnostní spektrometrie se uplatňuje také ve spojení s 

metodami PCR a to především kombinace PCR-ESI-MS (148,149,151). Navzdory mnohým 

zdokonalením nebyla žádná z těchto metod aplikována do klinické nebo epidemiologické 

praxe. Důvodem je především časová a technická náročnost a nízká reprodukovatelnost (152). 

1.1.6 Tularémie-projevy, léčba 

F. tularensis je původcem tularémie, zoonózy přenosné na člověka. Klinické příznaky 

se liší podle virulence bakterie, dávky a místa vstupu bakterie. V počáteční fázi bývá často 

tularémie chybně diagnostikována díky symptomům podobným chřipce, jako je vysoká 

horečka, celková bolest těla, oteklé mízní uzliny apod. 

Nejběžnější formou onemocnění je ulceroglandulární tularémie. Vyskytuje se 

nejčastěji jako důsledek přenosu infekce kousnutím vektoru (členovce), který se před tím živil 

na infikovaném zvířeti. Symptomy, které se objevují 3-6 dní po infekci, se podobají chřipce 

(zimnice, horečka, bolesti hlavy a celkové bolesti těla). V místě průniku infekce se vytvoří 

vřed, který může přetrvávat řadu měsíců. Pomocí lymfatického systému jsou bakterie z místa 

infekce rozneseny do regionálních lymfatických uzlin a dochází tak k jejich zvětšení. Zduřené 

uzliny mohou přecházet do formy otevřeného vředu, jehož zhojení trvá obvykle dlouhou 

dobu. Dále mohou být bakterie zaneseny i do jiných tkání jako je slezina, plíce, játra, ledviny, 

střeva, centrální nervový systém a kosterní svalstvo. Ulceroglandulární forma tularémie je 

zřídka fatální. Podobné symptomy má také glandulární forma, u které pouze nedochází ke 

vzniku kožních a slizničních lézí. 

Označení tyfoidální tularémie se používá u pacientů se systémovou infekcí. Často u 

tohoto typu nenajdeme místo průniku infekce do organizmu. Infekce se může rozvinout až 

v sepsi spojenou se septickým šokem, systémovým selháváním orgánů, dechovou tísní a 

diseminovanou intravaskulární koagulací. 

Po požití kontaminované vody nebo potravin dochází ke vzniku orofaryngeální nebo 

gastrointestinální tularémie. Mezi projevy patří bolesti v krku, zvětšené mandle a průjem. 

V závažných případech může dojít až k fatálnímu onemocnění v podobě ulcerace střev. 
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Vzácnější formou je okuloglandulární tularémie, kdy místem proniknutí infekce do 

těla jsou spojivky. Důsledkem je konjunktivitida, otok víčka, tvorba hnisu a může dojít i 

k ulceracím spojivky. V případě pozdního nasazení léčby dochází k rozšíření infekce do 

lokálních lymfatických uzlin. 

V souvislosti s vojenským a teroristickým zneužitím mikroorganizmů je nejzávažnější 

formou plicní tularémie vyvolaná vdechnutím kontaminovaných prachových částic nebo 

biologického aerosolu. Pro vyvolání infekce stačí vdechnout méně než 10 mikrobů 

F. tularensis subsp. tularensis. Symptomy plicní tularémie mohou být velice variabilní a 

mohou postrádat znaky respiračního onemocnění. Velice často je doprovázeno 

ulceroglandulárními, okuloglandulárními nebo orofaryngeálními komplikacemi. Pokud je 

infekce způsobena vdechnutím F. tularensis subsp. holarctica, dochází většinou k rozvinutí 

mírné formy respiračního onemocnění, které nebývá fatální. Na druhou stranu respirační 

tularémie vyvolaná F. tularensis subsp. tularensis vede k vážné akutní infekci s horečkami, 

zimnicemi, neklidem a kašlem. Pokud není včas zahájena léčba, dosahuje úmrtnost 30-60 %. 

Rekonvalescence po prodělaném onemocnění je zdlouhavá a doprovázena poruchami 

vegetativní nerovnováhy (5,9,16,153).  

Pokud dojde k včasné diagnóze tularémie a nasazení vhodných antibiotik, dochází 

k významnému urychlení léčby a rekonvalescence a také ke snížení úmrtnosti v případě 

infekce bakterií F. tularensis subsp. tularensis. Lékem první volby u závažných forem 

tularémie jsou aminoglykosidová antibiotika, jako je streptomycin a gentamicin. Z důvodů 

jejich toxicity, nutnosti parenterálního podávání a monitorování sérové hladiny léku nejsou 

aminoglykosidová antibiotika vhodná k léčbě méně závažných forem nebo jako profylaxe 

(154). Jako alternativa byla uvažována tetracyklinová antibiotika (doxycyklin) a to především 

u mírnějších forem tularémie. Jedná se o antibiotika s bakteriostatickým účinkem a navíc 

nesmějí být podávány dětem do osmi let a těhotným ženám (155). Další antibiotika, která byla 

navrhována jako lék volby v případě mírnější infekce a u léčby dětí, patřila do skupiny 

fluorochinolonů (ciprofloxacin a levofloxacin). Také tato antibiotika mají pouze 

bakteriostatický účinek na F. tularensis (156,157). Ciprofloxacin a doxycyklin byly 

doporučeným lékem volby v případě, že dojde k použití F. tularensis jako biologické zbraně 

(16). V současné době ale není jejich používání doporučováno, protože bylo zjištěno, že si 

Francisella vytváří například vůči ciprofloxacinu rezistenci (158). Další typy antibiotik 

nejsou pro léčbu doporučeny a to opět z důvodu, že jsou známy kmeny s jejich rezistencí 

(159). Během léčby není nutná izolace pacienta, protože není znám případ přenosu tulárémie 

mezi lidmi (16).  
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Z důvodů omezeného počtu použitelných antibiotik a přítomnosti rezistentních kmenů 

je vývoj zaměřen na vyvinutí nových antibiotik působících přímo na struktury tohoto 

intracelulárního patogena. Mezi testované látky patří například bis-indolové deriváty, které se 

ukázaly jako účinné proti Staphylococcus aureus včetně methicilín-rezistentního kmenu 

(159). 

Možnou prevencí proti nákaze tularémií je účinné očkování. Vývoj vakcíny proti 

infekci způsobené F. tularensis začal ve 40. letech 20. století, kdy se poprvé v novodobé 

historii začalo uvažovat o možnosti zneužití této bakterie jako biologické zbraně (160). 

Světové velmoci, především Spojené státy americké a Sovětský svaz, v té době již měly 

rozvinutý výzkum zaměřený na vývoj a využití kmenů F. tularensis jako biologické zbraně 

(161). I přes desetiletí výzkumů ale nebyla zatím vyvinuta vakcína, která by získala licenci 

pro běžné užití.  

První živá atenuovaná vakcína (Live Vaccine Strain-LVS) byla připravena v 50. 

letech v Sovětském svazu metodou postupného pasážování plně virulentního kmene 

F. tularensis subsp. holarctica a selekce kmenů se sníženou virulencí. Tento oslabený živý 

kmen byl následně testován na dobrovolnících a prokázala se u něj poměrně dobrá účinnost 

(162,163). Jako vhodná se jevila především pro pracovníky laboratoří pracujícími s kmeny 

F. tularensis a nebo pro lidi pracující v lese a v zemědělství, kde hrozila nákaza při 

manipulaci s infikovaným zvířetem. Nicméně LVS nebyla schopná chránit proti plicní formě 

tularémie způsobené F. tularensis subsp. tularensis. Dalším důvodem, proč tato vakcína 

nezískala licenci je fakt, že dodnes není znám mechanizmus oslabení virulence a existuje 

možnost návratu do plně nebo částečně virulentní formy (9). Mnoho vědeckých prací 

směřujících k vývoji vakcíny se zabývá vývojem a charakterizací vhodnějších oslabených 

kmenů s vyšší imunogenitou a nižší patogenitou. Využívají k tomu především stále se 

rozšiřující znalosti o genomu jednotlivých kmenů a jejich virulenčních faktorech. 

Dalším přístupem k vytvoření bezpečné vakcíny je identifikování protektivních 

imunogenů, které F. tularensis prezentuje imunitnímu systému, a jejich využitít jako složky 

tzv. podjednotkové vakcíny (9). Jedním z hlavních cílů vývoje podjednotkové vakcíny jsou 

povrchové struktury bakterie, jako je LPS nebo proteiny vnější membrány (161). Vzhledem 

k tomu, že F. tularensis je intracelulární bakterie a její patogeneze je směřovaná jak na 

protilátkovou, tak i na buněčnou imunitu, zdá se jako nejvhodnější vytvořit kombinovanou 

podjednotkovou vakcínu, která bude schopná stimulovat obě složky imunitního systému 

(164). Tuto představu podpořily i výsledky studie na myším modelu infekce, kdy byly myši 

nejprve vakcinovány LPS a následně LVS. Tato kombinace poskytla ochranu proti 50 % 
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letální dávky F. tularensis typu A, což je více, než když byla myším podána pouze LVS 

(165). 

Kromě aktivní imunizace v podobě vhodné vakcíny, je možná i pasivní imunizace 

jako prevence propuknutí onemocnění po expozici patogenem. Na rozdíl od vakcíny, kdy je 

třeba dostatečný čas a případně i opakovaná dávka k tomu, aby byla vyvolána dostatečná 

obranyschopnost, pasivní podání protilátek teoreticky navodí okamžitou ochranu. I v této 

oblasti jsou vedeny výzkumy, které se zaměřují na testování sér získaných z infikovaných 

myší (165,166). Bohužel zatím nevedly k vyvinutí vhodného preparátu použitelného v případě 

známé expozice F. tularensis, jak tomu může být např. v případě zneužití bakterie jako 

biologické zbraně. 
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2 Cíle dizertační práce 
 

 V předkládané dizertační práci byly stanoveny tyto cíle: 

 

1. Příprava mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like s delecí DSBA-like domény 

 proteinu FTS_1067 metodou komplementace in trans kmene 

 FSC200/ΔFTS_1067.  

 

2. In vivo a in vitro charakterizace mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like. 

 

 

3. Příprava a purifikace rekombinantního proteinu rFTS_1067/ ΔDSBA-like. 

 

 

4. Funkční studie s rekombinantním proteinem 

 

 

5. Ověření potenciálních vazebných partnerů proteinu FTS_1067 metodami 

bakteriálního dvouhybridového systému. 
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3 Použité metody 

3.1 Kultivace bakterií 

V této dizertační práci byly použity níže popsané organizmy. 

 F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200, jehož chromozomální DNA byla 

použita pro amplifikaci nukleotidových sekvencí domény FKBP_N-like a i 

celého proteinu FTS_1067. Kmen FSC200 je klinický izolát F. tularensis subsp. 

holarctica, který byl izolován z pacienta infikovaného tularémií při tularemické 

epidemii ve Švédsku v roce 1998 (27). 

 F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/ΔFTS_1067, který byl použit jako 

recipientní kmen pro plazmidový vektor FKBP-NpKK289Km. U tohoto kmene 

byl pomocí alelické výměny odstraněn gen kódující protein FTS_1067 (117). 

 F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/ΔDSBA-like, který byl připraven 

v rámci této práce. 

 F. tularensis subsp. holarctica kmen FSC200/ΔFKBP_N-like (118), který byl 

použit při in vivo a in vitro testech. 

 F. tularensis subsp. holarctica kmen cFSC200 (118), který byl použit při in vivo 

a in vitro testech. 

 E. coli One Shot® TOP10 Competent Cells (Invitrogen): (F- mcrA Δ(mmr-

hsdRMS-mcrBC) Φ80lacZΔM15 ΔlacX74 recA1 araD139 Δ(araA-leu)7697 

galU galK rpsL endA1 nupG). Tento kmen byl použit jako příjemce 

plazmidových vektorů FKBP-NpCR4.0 a FKBP-NpBAD/Myc-His. 

 E. coli DH5αF’IQ (Life Technologies): F-φ80lacZ∆M15 ∆(lacZYA-argF) U169 

recA1 endA1 hsdR17 (rk-, mk+) phoA supE44 λ- thi-1 gyrA96 relA1/F´ 

proAB+ lacIqZ∆M15 zzf::Tn5 [KmR]. Tento kmen byl použit jako příjemce 

plazmidových vektorů v rámci B2H systému. 

 E. coli KDZif1ΔZ (167): araD(gpt-lac)5, rpsL (strR), spoS3::cat (CamR) [F' 

lacIq (Z321[-61] lacZYA*) KanR]. Tento kmen byl použit pro kotransformaci 

plazmidových vektorů v rámci B2H systému. 

 E. coli XL-1 Blue Competent Cells (Agilent Technologies): recA1 endA1 

gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F´ proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr)]. 

Tento kmen sloužil jako příjemce plazmidových vektorů v rámci BACTH 

systému. 
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 E. coli DHM1 (Euromedex): F= cya-854 recA1 endA1 gyrA96 (Nalr) thi-1 

hsdR17 spoT1rfbD1 glnV44(AS). Tento kmen byl použit pro kotransformaci 

plazmidových vektorů v rámci BACTH systému. 

S těmito organizmy se pracovalo v laboratoři BSL-2 (Biosafety Level 2).  

Pro kultivaci kmenů F. tularensis subsp. holarctica byl použit McLeod agar (168) 

obohacený o hovězí hemoglobin (BD Diagnostics) a IsoVitaleX (BD Diagnostics) anebo 

tekuté Chamberlainovo médium (169). Pro testy navozující stresové podmínky panující uvnitř 

hostitelského organizmu bylo tekuté médium obohaceno o 2 % chlorid sodný (NaCl), 0,03 % 

peroxid vodíku, 20 µM CuCl2 nebo bylo sníženo pH na hodnotu 4, případně bylo použito 

médium bez obsahu iontů železa (tzv. iron depleted). V případě potřeby byla média 

obohacena o kanamycin 20 µg/ml.  

Pro kultivaci E. coli bylo používáno Luria-Bertani tekuté médium nebo tuhý agar (170), 

který byl případně doplněn kanamycinem 50 µg/ml, ampicilinem 50 µg/ml nebo 100 µg/ml. 

Pro potřeby bakteriálního dvouhybridového systému B2H bylo médium obohaceno o 

kanamycin 50 µg/ml, karbenicilin 100 µg/ml a tetracyklin 10 µg/ml (167). Při experimentech 

využívajících BACTH systému byl použit MacConkeyho agar (171) obohacený o maltózu, 

ampicilin 100 µg/ml, kanamycin 50 µg/ml a IPTG nebo agar obsahující minimální médium 

M63 (172) obohacené o maltózu, ampicilin 100 µg/ml a kanamycin 50 µg/ml. Pokud není 

popsáno jinak, probíhala kultivace bakterií v tuhém i tekutém médiu při 37 °C. 

3.2 Izolace chromozomální a plazmidové DNA 

Izolace chromozomální DNA probíhala v několika krocích. Prvním krokem byla 

příprava biologického materiálu, ze kterého budeme DNA izolovat. Následuje uvolnění DNA 

z biologického materiálu a její oddělení z nadmolekulárních struktur. Posledním krokem je 

purifikace a zakoncentrování DNA. Vzhledem k tomu, že RNA a DNA mají velice podobné 

vlastnosti, získává se snadno směs těchto dvou látek. Odstranění RNA se provádí přidáním 

enzymu ribonukleázy (RNázy), který specificky štěpí RNA na směs oligonukleotidů, aniž by 

degradoval molekulu DNA. Pro izolaci chromozomální DNA se používal komerční kit 

AquaPure Genomic DNA kit (Bio-Rad). Při izolaci plazmidové DNA se využívá především 

rozdílu vlastností cccDNA (Circular Covalently Closed DNA) a ostatních forem DNA. 

cccDNA na rozdíl od lineárních fragmentů po denaturaci rychle renaturuje, zatímco lineární 

fragmenty chromozomální DNA precipitují a jsou odstraněny centrifugací. Komerčně 

dodávané soupravy většinou pracují se schopností speciálně vytvořených membrán zachytit 
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plazmid. Postup se skládá ze tří základních kroků, prvním je lýza bakteriálních buněk, 

adsorpce plazmidové DNA na membránu a její následná eluce. Pro izolaci plazmidové DNA 

byl používán kit QIAprep Spin Miniprep kit (Qiagen). Při práci s oběma kity jsme se řídili 

pokyny výrobce. 

Plazmidy použité v této dizertační práci jsou popsány v Tab. 2. 

 

Tab. 2: Použité plazmidy 

Název Použití Charakterizace Zdroj/reference 
pKK289Kmgfp Komplementace in 

trans 
Ft ori, p15a ori, KmR, 
groES promoter 

(173) 

pBAD/Myc-His Expresní vektor araBAD promoter, C-
terminalní 
polyhistidinový tag, C-
terminalní c-myc epitope, 
pBR322 ori, AmpR 

Invitrogen 

pCR4.0-TOPO Klonovací vektor AmpR, KmR Invitrogen 
pACTR-Ap-Zif B2H systém Nese sekvenci DNA 

vázající domény proteinu 
Zif268, TetR 

(167) 

pBRGP-ω B2H systém Nese sekvenci ω 
podjednotky E. coli RNA 
polymerázy, AmpR 

(167) 

pKNT25/pKT25 BACTH systém Nese sekvenci pro 
fragment T25, KmR 

Euromedex 

pUT18/pUT18C BACTH systém Nese sekvenci pro 
fragment T18, AmpR 

Euromedex 

 

3.3 Elektroforetické dělení DNA v agarózovém gelu 

Při detekci DNA pomocí elektroforézy se využívá skutečnosti, že DNA je nabitá 

molekula a je schopna se pohybovat v gelu, kterým prochází elektrický proud. Nukleové 

kyseliny nesou díky fosfátovým skupinám záporný náboj a pohybují se ke kladnému pólu. 

Platí, že čím kratší a konformačně jednodušší je molekula DNA, tím dále od startu během 

elektroforézy doputuje. Pro zviditelnění DNA se do gelu přidává interkalační činidlo (např. 

ethidiumbromid), které je excitováno UV zářením a tím je molekula DNA zviditelněna. 

Hustota agarózového gelu závisí na velikosti dělených fragmentů. V této práci byl používán 

1 % agarózový gel (Certified PCR Agarose, Bio-Rad; SeaKem GTG Agarose, Cambrex) v 1x 

koncentrovaném TAE pufru (50x koncentrovaný TAE pufr, Serva). 
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3.4 Štěpení DNA pomocí restrikčních endonukleáz 

Restrikční endonukleázy jsou enzymy schopné štěpit dvoušroubovici DNA ve 

specifických sekvencích nukleotidů. Jejich původ je v bakteriích, kde slouží jako ochrana 

před cizorodou DNA. Místa rozpoznávaná restrikčními enzymy jsou většinou 

palindromatické sekvence. Výsledkem štěpení mohou být tzv. kohezní („lepivé“) konce, které 

se mohou navázat na komplementární úseky jiného fragmentu DNA vzniklého působením 

stejného enzymu. Druhým případem je vznik zarovnaných konců. Jejich spojení s jiným 

fragmentem DNA je také možné, ale zpravidla není tak snadné jako u kohezních konců. 

Přehled použitých restrikčních enzymů je v Tab. 3. Všechny enzymy byly od firmy New 

England Biolabs. Reakční směs obsahovala kromě DNA templátu a restrikčního enzymu také 

vhodný pufr dle návodu výrobce. Reakce probíhala standardně 2 hodiny při 37 °C.  

 

Tab. 3: Použité restrikční enzymy. 

Použití Název Restrikční místo 
 
deleční mutant  
 
FSC200/ΔDSBA-like 

NdeI 
5‘…CA↓TATG… 3‘ 
3‘…GTAT↑AC… 5‘ 

SacI 
5‘…GAGCT↓C…3‘ 
3‘…C↑TCGAG…5‘ 

rekombinantní protein 
 
rFTS_1067/ΔDSBA-like 

NcoI 
5‘…C↓CATGG…3‘ 
3‘…GGTAC↑C…5‘ 

XhoI 
5‘…C↓TCGAG…3‘ 
3‘…GAGCT↑C…5‘ 

B2H systém NdeI 
5‘…CA↓TATG… 3‘ 
3‘…GTAT↑AC… 5‘ 

NotI 
5‘…GC↓GGCCGC… 3‘ 
3‘…CGCCGG↑CG… 5‘ 

BACTH systém BamHI 
5‘…G↓GATCC…3‘ 
3‘…CCTAG↑G…5‘ 

KpnI 
5‘…GGTAC↓C…3‘ 
3‘…C↑CATGG…5‘ 

 

3.5 Ligace 

Přesahující kohezní konce vznikající během restrikce můžeme opět spojit pomocí 

enzymu ligázy, nejčastěji T4 DNA ligázy získané z bakteriofága. Tento enzym katalyzuje 

tvorbu fosfodiesterových vazeb mezi sousedními 3-hydroxylovými a 5-fosfátovými konci 

DNA. V této práci byla použita T4 DNA ligáza pro spojení fragmentu FKBP-N s plazmidem 

pKK289Km a nebo pBAD/Myc-His. Pro ligaci byl použit komerční kit QuickLink DNA 

Ligation Kit (Sigma-Aldrich) obsahující enzym ligázu i vhodný pufr a reakce probíhala podle 
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podmínek daných výrobcem. V rámci bakteriálního dvouhybridového systému byl u obou 

systémů použit Quick Ligation Kit (New England Biolabs) a podmínky ligace dle protokolu 

výrobce. Při navrhování ligačních směsí se vycházelo z molárních koncentrací volných konců 

fragmentu a plazmidu a dodržoval se poměr 3:1 (fragment:plazmid).  

3.6 Polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Polymerázová řetězová reakce je metoda rychlého a snadného namnožení zvoleného 

úseku DNA, který je na obou koncích ohraničen pomocí vhodně navržených oligonukleotidů. 

Metoda PCR je založena na opakování cyklů, které jsou tvořeny třemi po sobě jdoucími kroky 

s řízenými teplotními a časovými podmínkami. Prvním krokem je denaturace templátové 

DNA po dobu 20 až 30 sekund při teplotě 94-98 °C. Druhým krokem je nasednutí 

oligonukleotidů na specifická místa templátu při teplotě vycházející ze složení 

oligonukleotidů (Tm = 4 x (G+C) + 2 x (A+T)). Posledním krokem je prodlužování DNA 

směrem 5´→3´ prostřednictvím DNA polymerázy. Teplota této fáze závisí na teplotním 

optimu zvolené polymerázy. Používají se termostabilní DNA polymerázy, které odolávají 

teplotám, při které DNA již denaturuje. Reakce probíhají v zařízení nazývaném termocyklér, 

ve kterém se teplota mění automaticky v naprogramovaných časových intervalech. 

V této práci byla používána Taq polymeráza (Taq-Purple DNA polymerase, Top-Bio), 

PfuUltra II Fusion HS DNA polymeráza nebo Easy-A polymeráza (Easy-A High-Fidelity 

PCR Cloning Enzyme, Agilent Technologies). Easy-A polymeráza stejně jako Pfu 

polymeráza má navíc 3´→5´ exonukleázovou aktivitu a je schopna opravovat špatně 

začleněné nukleotidy a tím výrazně eliminuje riziko nově vzniklých a nechtěných mutací 

v nově se tvořící molekule DNA, ale oproti Pfu polymeráze přidává k 3´ konci produktu 

adenin a tím usnadňuje následné klonování do T/U-modifikovaných vektorů. 

Pro tvorbu FKBP_N-like domény potřebné pro přípravu mutantního kmene 

FSC200/ΔDSBA-like a rekombinantního proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-like byly použity 

oligonukleotidy popsané v Tab. 3 a reakční směs PCR popsaná v Tab. 5.  

 Pro analýzu vazebných partnerů proteinu FTS_1067 pomocí B2H a BACTH systému 

byly použity oligonukleotidy popsané v Tab. 4 a reakční směs PCR popsaná v Tab. 6  

 

 

 



29 
 

Tab. 3: Oligonukleotidy použité pro přípravu mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like a 

rekombinantního proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-like. Podtrženy jsou oblasti rozpoznávané 

restrikčními enzymy. 

Použití Název Sekvence 

deleční mutant  

FSC200/ΔDSBA-like 

A 5‘- TAA ATT TCA TAT GAC TAA GAA AAA ACT T -3‘ 
B 5‘- AGA GCT CTT ATA GAT CAG AGT TAT AGA T -3‘ 

rekombinantní protein 

rFTS_1067/ΔDSBA-like 

C 5‘- TAC CAT GGG CAC TAA GAA AAA ACT T -3‘ 
D 5‘- TCT CGA GTA GAT CAG AGT TAT AGA T -3‘ 

 

Tab. 4: Oligonukleotidy použité v rámci B2H (B2) a BACTH (B) systému. 

Použití Název Sekvence 

FTS_0036 

36F_B2 5’- TGA AAA TAT CTA AGC TAA TGG CT -3’ 

36R_B2 5’- AGC GGC CGC GAA CCA TAC ATG CAC GTC TC -3’ 

36F_B 5‘- GGA TCC CAA AAT ATC TAA GCT AAT GGC TA -3‘ 
36R_B 5‘- GGT ACC CGG AAC CAT ACA TGC ACG TCT -3‘ 

FTS_1034 

34F_B2 5’- TCC CAT ATG GCG GGT AAT ATA TCT GCC G -3’ 

34R_B2 5’- AGC GGC CGC CCA CCA ACC TTT TTG TGA AAC -3’ 

34F_B 5‘- GGA TCC CAA ATT GAC AAA AAT AGC TTT ATT A -3‘ 
34R_B 5‘- GGT ACC CGC CAC CAA CCT TTT TGT GAA AC -3‘ 

FTS_1067 

67F_B2 5’- TCC CAT ATG TGC TCA GAT AGT TCT AGC AA -3’ 

67R_B2 5’- AGC GGC CGC AGC TTC AAC ACT ATC ATC ATC -3’ 

67F_B 5‘- GGA TCC CAC TAA GAA AAA ACT TTT AAA AGC -3‘ 
67R_B 5‘- GGT ACC CGA GCT TCA ACA CTA TCA TCA TC -3‘ 

IglA 

IglB 

AF_B 
5‘- GGA TCC CGC AAA AAA TAA AAT CCC AAA TTC -3‘ 

AR_B 
5‘- GGT ACC CGC TTA CCA TCT ACT TGT TGA TT -3‘ 

BF_B 5‘- GGA TCC CAC AAT AAA TAA ATT AAG TCT CAC T -3‘ 
BR_B 5‘- GGT ACC CGG TTA TTA TTT GTA CCG AAT -3‘ 
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Tab. 5: Složení PCR směsi a program pro amplifikaci domény FKBP_N-like pro přípravu 

mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like a rekombinantního proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-

like. 

Složení PCR směsi objem [µl] 

10x koncentrovaný reakční pufr 2,5 

10 mM dNTPs 0,5 

10 µM forward primer  1,25 

10 µM reverse primer  1,25 

chromozomální DNA F. tularensis FSC200 0,5 

polymeráza 0,3 

Voda 18,7 

Program pro amplifikaci teplota [°C] čas [s]  

1.  95 120  

2.  95 40 

30 cyklů 3.  55 30 

4.  72 60 

5.  72 420  

6.  4 ∞  

  

Tab. 6: Složení PCR směsi a program pro amplifikaci nukleotidovách sekvencí proteinů 

FTS_0038, FTS_1034, FTS_1048, FTS_1067, IglA a IglB v rámci B2H a BACTH systému. 

Složení PCR směsi objem [µl] 

10x koncentrovaný reakční pufr 2,5 

10 mM dNTPs 0,5 

10 µM forward primer  0,6 

10 µM reverse primer  0,6 

chromozomální DNA F. tularensis FSC200 0,5 

polymeráza 0,5 

voda 19,8 

Program pro amplifikaci teplota [°C] čas [s]  

1.  95 45  

2.  95 45 
30 cyklů 

3.  50 30 
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4.  72 120 

5.  72 420  

6.  4 ∞  

 

3.7 Klonování DNA, transformace 

Klonování je proces, při kterém dochází k začlenění požadovaného úseku DNA do 

vektoru (nejčastěji plazmid), který slouží k přenesení cizí DNA do hostitelské buňky. Vzniká 

tak rekombinantní DNA, která je transformována do vhodných kompetentních buněk, kde je 

při růstu buněčné kultury mnohonásobně replikována. Vektor musí obsahovat sekvence 

potřebné ke vstupu, přežití a množení v hostitelské buňce a dále by měl hostitelské buňce 

přinášet určitou selekční výhodu, např. rezistenci k antibiotiku. Antibiotikum se pak přidává 

do kultivačního média a dochází k růstu pouze těch buněk, u kterých došlo k úspěšnému 

přijetí plazmidu. K transformaci kompetentních buněk lze využít různých metod. V této práci 

byla využita metoda teplotního šoku a elektroporace. 

Pro vnesení úseku FKBP-N domény, která byla určena pro přípravu mutantního kmene 

s delecí DSBA-like domény, do plazmidu vhodného k sekvenační kontrole vložené DNA, byl 

použit komerční TOPO TA Cloning Kit for Sequencing (Invitrogen). Při práci se postupovalo 

dle instrukcí výrobce. Výsledný plazmid FKBP-NpCR4.0 byl sekvenován společností Generi 

Biotech, Hradec Králové. Doména FKBP-N, která měla sloužit pro přípravu rekombinantního 

proteinu, byla vložena do klonovacího vektoru pCR4.0-TOPO pomocí komerčního TOPO TA 

Cloning Kit for Sequencing (Invitrogen) stejně jako fragment pro přípravu mutantního kmene 

a výsledný plazmid rFKBP-NpCR4.0 sekvenován společností Generi Biotech, Hradec 

Králové. Tyto zkontrolované inzerty byly vyštěpeny pomocí vhodných restrikčních enzymů 

(Tab. 3) a pomocí ligázy zaklonovány do vybraných plazmidů za vzniku FKBP-NpBAD/Myc-

His a FKBP-NpKK289Km, ze kterého byl v dřívějším kroku restrikcí odstraněn gen gfp. 

Plazmid FKBP-NpBAD/Myc-His byl transformován do chemokompetentních buněk 

E. coli One Shot® TOP10 (Invitrogen) pomocí teplotního šoku 42 °C po dobu 90 sekund tak, 

jak doporučoval výrobce.  

Druhý plazmid FKBP-NpKK289Km byl transformován do F. tularensis subsp. 

holarctica kmen FSC200/ΔFTS_1067 metodou elektroporace. Před samotnou elektroporací 

bylo třeba připravit čerstvé elektrokompetentní buňky F. tularensis subsp. holarctica kmen 

FSC200/ΔFTS_1067. Při jejich přípravě jsme vycházeli z publikace Maier et al. 2006 (174). 

Při této metodě se bakterie kultivují do OD600 0,3-0,6, následně centrifugují 15 minut při 4 °C, 
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7 300 RPM a dvakrát promývají 0,5 M sacharózou a v posledním kroku se resuspendují ve 2 

ml 0,5 M sacharózy. Dále se pracuje s alikvoty 100 µl na jednu transformaci. Pro samotnou 

elektroporaci plazmidu do elektrokompetentních buněk byl použit GenePulser Xcell 

Electroporation System (Bio-Rad) a 0,2 cm kyvety (Bio-Rad). Plazmid FKBP-NpKK289Km 

byl smíchán se 100 μl elektrokompetentních buněk a inkubován 10 minut při laboratorní 

teplotě. Po inkubaci byla směs přemístěna do 0,2 cm kyvet a elektroporována za podmínek: 

2,5 kV, 25 uF, 600 Ω. Ihned po elektrickém šoku byl přidán 1 ml Chamberlainova média 

vytemperovaného na 37 °C, a suspenze přemístěna do 15 ml zkumavek a inkubována 4 

hodiny při 37 °C v třepacím inkubátoru. Po uplynutí doby inkubace byla kultura stočena 2 

minuty při 24 °C, 5 000 RPM. Byla odebrána většina supernatantu a ve zbytku (zhruba 100 

μl) peleta resuspendována a vyseta na McLeod půdu obsahující kanamycin. Doba inkubace 

potřebná k nárůstu kolonií se pohybovala kolem 4-5 dní. 

Obdobně se postupovalo také při přípravě plazmidů nesoucích sekvence genů 

vybraných vazebných partnerů proteinu FTS_1067. Sekvence genů všech testovaných 

proteinů byly nejprve vloženy do vektoru pCR4.0-TOPO pomocí komerčního TOPO TA 

Cloning Kit for Sequencing (Invitrogen) a po sekvenační kontrole (Středisko sekvenování 

DNA, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.) znovu vyštěpeny a zaklonovány vždy do 

plazmidů pACTR-Ap-Zif nebo pBRGP-ω v případě B2H systému a pKNT25/pKT25 nebo 

pUT18/pUT18C (Euromedex) v případě BACTH systému.  

U B2H systému byly konstrukty transformovány do chemokompetentních buněk E. coli 

DHαF’IQ (Life Technologies) dle pokynů výrobce a vyizolované plazmidy poté 

kotransformovány do 50 µl E. coli KDZif1ΔZ (167) (bakterie byly kultivovány do OD600 0,4-

0,6, 15 minut ponechány na ledu a následně byly stočeny 15 minut při 4 °C, 3 500 RPM; 

promyty vychlazeným 0,1 M MgCl2 a znovu stočeny 15 minut při 4 °C, 3 500 RPM; promyty 

vychlazeným 0,1 M CaCl2, ponechány 20 minut na ledu a poté stočeny 15 minut, 4 °C, 3 500 

RPM; získaná peleta byla resuspendována v 0,1 M CaCl2 obsahující 14 % glycerol) v 

kombinaci protein FTS_1067 spojený se Zif doménou a studovaný protein spojený s ω 

doménou. Pro transformaci bylo použito 50 ng od každého plazmidu a do transformační směsi 

byl přidán 0,1 M CaCl2. Směs byla 30 minut inkubována na ledu, poté po dobu 90 sekund 

proběhl teplotní šok při 42 °C. Poté byl ke směsi přidán 1 ml LB média a směs po 

transformaci přesunuta do 15 l zkumavek a inkubována 1 hodinu při 37 °C.  

U BACTH systému byly konstrukty transformovány do chemokompetentních buněk 

E. coli XL-1 Blue (Agilent Technologies) a následně kotransformovány do 50 µl čerstvě 

připravených chemokompetentních buněk DHM1 (Euromedex) (příprava obdobná jako u 
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E. coli KDZif1ΔZ), vždy v kombinaci fúze proteinu FTS_1067 s T25 doménou (nebo T18 

doménou) a fúze studovaného proteinu s T18 doménou (nebo T25 doménou). Směs dvou 

plazmidů (0,5 µl od každého) byla přidána k 50 µl kompetentních buněk doplněných o 75 µl 

0,1 M CaCl2 a inkubována na ledu po dobu 30 minut. K transformaci došlo teplotním šokem 

při 42 °C po dobu 90 sekund, který byl následován minutovou inkubací na ledu. Následně byl 

ke směsi přidán 1 ml LB média a suspenze přemístěna do 15 ml zkumavek a inkubována 1 

hodinu při 37 °C v třepacím inkubátoru. Po uplynutí této doby byla kultura stočena 3 minuty 

při 24 °C, 8 000 rpm. 900 µl supernatantu bylo odebráno a ve zbytku média byla šetrně 

resuspendována peleta a vyseta na LB plotny obsahující 100 µg/ml ampicilinu a 50 µg/ml 

kanamycinu a inkubovány po dobu dvou dní při 30 °C. 

3.8 Identifikace proteinu FTS_1067/ΔDSBA-like v celobuněčném lyzátu 

Pro ověření schopnosti trans-komplementovaného kmene produkovat protein obsahující 

pouze FKBP-N doménu byla použita kombinace metod kapalinové chromatografie a 

hmotnostního spektrometru (LC-MS/MS), která nám umožnila detekovat protein 

FTS_1067/ΔDSBA-like v celobuněčném lyzátu mutantního kmene. Mutantní kmen 

FSC200/ΔDSBA-like byl kultivován 16 hodin při 37 °C a třepání 200 RPM v 

Chamberlainově médiu obsahujícím kanamycin. Bakteriální suspenze byla poté naředěna do 

finální optické denzity 0,1 (OD600) a ponechána v inkubátoru růst za stejných podmínek až do 

dosažení optické denzity 0,6 (OD600). Následně byla kultura centrifugována 15 min při 4 °C, 

8 500 RPM. Peleta byla promyta chladným PBS a znovu centrifugována. Celobuněčný lyzát 

byl připaven použitím přístroje French Pressure Cell Press (Thermo Scientific, viz níže). Lýza 

buněk probíhala pod tlakem 16 000 psi. K lyzátu byla přidána benzonáza (Benzonáza® 

Nukleáza, Sigma-Aldrich) a lyzát byl následujících 30 minut držen při teplotě 4 °C. 400 µl 

celobuněčného lyzátu bylo desetkrát naředěno 500 mM tetraetylamonium bromidem (TEAB) 

a koncentrováno pomocí Amicon Ultra-4 centrifugačních filtrů (Merck-Millipore) na 

výsledný objem 150 µl. Membrána filtru byla omyta 2 % RapiGest (Waters). Pro redukci a 

modifikaci volných thiolových skupin byl použit 50 mM tris(2-karboxyetyl)fosfin (TCEP) a 

200 mM metyl metanthiosulfonát (MMTS). Vzorek byl štěpen pomocí trypsinu (Pierce 

Trypsin Protease, MS Grade, Thermo Scientific) 16 hodin při 37 °C a 1500 RPM v intervalu 1 

minuta a 9 minut bez třepání. Po inkubaci byla ke vzorku přidána kyselina trifluoroctová 

(TFA) do finální koncentrace 0,5 %. Získané peptidy byly separovány na koloně Atlantis 

dC18 3 µm, 0,075 x 150 mm (Waters) a frakce sbírány na MALDI destičku s použitím 

přístroje Probot (Dionex). Analýza probíhala na MALDI TOF/TOF Analyzer (AB Sciex) a 
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hmotová spektra peptidů v rozmezí od  800 do 4000 m/z byla analyzována nejprve v reflektor 

pozitivním iontovém módu, po kterém následovalo získání tandemových spekter 

z automaticky vybraných prekurzorových iontů. Identifikace peptidů a proteinů byla 

prováděna s využitím softwaru ProteinPilot 2.0 (AB Sciex) a porovnávána proti databázi 

F. tularensis subsp. holarctica FSC200 (UniProt).  

Jako druhá metoda, kterou byla dokázána exprese zkráceného proteinu, byla použita 

detekce proteinu v celobuněčném lyzátu s použitím značené polyklonální protilátky proti 

sekvencím proteinu FTT1103. Pro kontrolu, zda není exprese zkráceného proteinu výrazně 

potlačena proti kmenu mateřskému nebo komplementovanému, byla detekce provedena také 

s kmenem FSC200 a cFSC200. Tento postup je popsán v kapitole 3.19 Imunodetekce. 

3.9 Izolace a infekce kostně-dřeňových myších makrofágů (BMMs) 

Buňky pro následnou diferenciaci v makrofágy byly izolovány ze stehenních a 

holenních kostí myších samic BALB/c starých 6-10 týdnů (Velaz). Myši byly usmrceny 

dekapitací a pomocí sterilních nástrojů odděleny jejich zadní končetiny, které byly přemístěny 

do sterilního DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle Medium + GlutaMAX-I (Invitrogen)). 

Další práce pokračovala v laminárním boxu za přísných sterilních podmínek. Končetiny byly 

několikrát opláchnuty 70 % etanolem a svalovina důsledně odstraněna ze stehenních a 

holenních kostí. Konce kostí byly odstřiženy a kostní dřeň opatrně vypláchnuta sterilním 

DMEM. Počet získaných kostních monocytů byl spočítán v Burkerově komůrce. Buňky byly 

kultivovány na Petriho miskách v množství 6 x 106 v DMEM médiu obohaceném o 10 % 

fetální bovinní sérum (FBS, Gibco), 10 % L929 faktor stimulující diferenci v makrofágy 

(L929-condotioned medium, médium získané po kultivaci buněk L929) a 50 U/ml penicilinu 

a 50 µg/ml streptomycinu (Sigma-Aldrich). Diferenciace v makrofágy probíhala 7 dní při 37 

°C a 5 % CO2. 

Pro studium proliferace mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like v BMMs byly buňky 

nejprve důkladně setřeny ze dna Petriho misek pomocí studeného PBS a plastových 

jednorázových škrabek. Počet získaných buněk byl spočítán v Burkerově komůrce a buňky 

byly nasazeny na 24-jamkový panel o množství 5 x 105 buněk v jedné jamce. Takto 

připravené buňky byly ponechány adherovat do druhého dne při 37 °C a 5 % CO2. Pro infekci 

byla použita bakteriální suspenze o MOI (multiplicity of infection) 50. Okamžik přidání 

bakteriální suspenze je počítán jako čas 0. 24-jamkový panel byl centrifugován při 24°C 5 

minut, 400 x g a poté inkubován 30 minut při 37 °C a 5 % CO2. Po inkubaci byly jamky 

opatrně promyty teplým PBS a k buňkám bylo přidáno DMEM médium obsahující 5 µg/ml 
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gentamicinu, aby došlo k eliminaci zbývajících extracelulárních bakterií. Po inkubaci 30 

minut při 37 °C a 5 % CO2 byly jamky znovu opatrně promyty a finální inkubace pro určené 

časové intervaly probíhala v DMEM médiu obohaceném o 10 % fetální bovinní sérum (FBS, 

Gibco) při 37 °C a 5 % CO2. Ve zvolených časových intervalech byly buňky lyzovány 

pomocí 0,1 % deoxycholátu sodného. Počet žijících intracelulárních bakterií byl zjištěn 

pomocí vysetí vhodně naředěné suspenze na McLeod agarové plotny obsahující kanamycin o 

koncentraci 20 µg/ml a spočítáním narostlých kolonií (CFU-colony forming units) po třech 

dnech inkubace při 37 °C. Stejný postup experimentu byl také pro kontrolní testování 

proliferace kmene FSC200, cFSC200 (118), FSC200/ΔFTS_1067 (117) a 

FSC200/ΔFKBP_N-like (118). Mateřský kmen FSC200 a mutantní kmen 

FSC200/ΔFTS_1067 byly pro zjištění počtu intracelulárních bakterií vysety na McLeod 

plotny bez kanamycinu. 

3.10 Subkutánní infekce myší a studium protektivního účinku 

Skupině pěti samiček myší BALB/c ve věku 6-10 týdnů bylo subkutánně (s.c.) podáno 

200 µl bakteriální suspenze obsahující infekční dávku 102, 103, 104, 105 a 106 CFU/myš 

mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like, 102, 103, 104, 105 a 106 CFU/myš mutantního 

kmene FSC200/ΔFKBP_N-like a 102 CFU/myš mateřského kmene FSC200 jako pozitivní 

kontroly. Jako negativní kontrola byla skupina myší infikována 200 µl fyziologického 

roztoku. Myši byly dvakrát denně kontrolovány po dobu 21 dní a byl u nich sledován 

případný výskyt symptomů onemocnění nebo úhyn. Skutečná bakteriální dávka byla určena 

vysetím naředěné suspenze na McLeod agar a spočítáním CFU po třídenní kultivaci při 37 °C 

a 5 % CO2. 

Pro studium protektivního účinku mutantního kmene proti kmeni mateřskému byly 

myši nejprve vakcinovány kmenem FSC200/ΔDSBA-like nebo FSC200/ΔFKBP_N-like a po 

21 dnech od vakcinace subkutánně infikovány bakteriální suspenzí mateřského kmene 

FSC200 o infekční dávce 102 CFU/myš a sledovány dalších 21 dnů pro případný výskyt 

symptomů nemoci nebo úhyn. 

3.11 Orgánová distribuce kmene FSC200/ΔDSBA-like 

Pro sledování orgánové distribuce mutantního kmene byla použita skupina samiček 

myší BALB/c ve věku 6-10 týdnů. Těmto myším bylo s.c. podáno 200 µl bakteriální suspenze 

obsahující infekční dávku 105 CFU/myš kmene FSC200/∆DSBA-like. Ve stanovených 

intervalech 1, 3, 5, 7, 14, 21 a 28 dnů po infekci byly skupiny tří myši usmrceny a asepticky 
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jim byly vyjmuty plíce, játra a slezina. Orgány byly homogenizovány v PBS a homogenáty 

naředěny a vysety na McLeod plotny obsahující penicilin 100U/ml a kanamycin 20 µg/ml (v 

případě komplementovaných kmenů). Po třech dnech inkubace při 37 °C a 5 % CO2 byl 

odečítán počet narostlých kolonií a vypočítána hodnota CFU pro jednotlivé orgány. 

Studium orgánové distribuce bylo provedeno také s kontrolními kmeny FSC200 

(infekční dávka 102 CFU/myš) a FSC200/∆FKBP_N-like (infekční dávka 105 CFU/myš). 

3.12 Studium kinetiky růstu za stresových podmínek 

Při sledování kinetiky růstu za normálních a stresových podmínek byl vždy srovnáván 

mutantní kmen FSC200/∆DSBA-like s kmenem mateřským FSC200. Oba kmeny byly 

kultivovány přes noc při 37 °C, 200 RPM v Chamberlainově médiu obsahující příslušné 

antibiotikum. Poté byly kultury naředěny do finální optické denzity 0,1 (OD600) 

v Chamberlainově médiu obsahujícím 2 % chloridu sodného (osmotický stres), pH 4 (kyselé 

prostředí), 20 µM CuCl2 (oxidativní stres) nebo v Chamberlainově médiu, kde byl síran 

železnatý (FeSO4.7 H20) nahrazen deferoxaminem (nedostatek železa). Kultury byly 

ponechány růst dalších 24 hodin. Pro sledování odolnosti proti teplotnímu stresu byly kultury 

po noční kultivaci stejným způsobem naředěny v Chamberlainově médiu a naředěné kultury 

ponechány růst 24 hodin při teplotě 42 °C. Růstové křivky všech výše popsaných testů byly 

zjištěny na základě měření optické denzity při 600 nm (OD600) s použitím FLUOstar Optima 

(BMG Labtech), měření probíhalo v mikrotitračních destičkách. Růstové křivky získané touto 

metodou byly shodné s křivkami získanými metodou tradiční kultivace v kultivačních 

nádobách. Při druhém testu zaměřeném na studium oxidativního stresu byl použit jako 

oxidativní činidlo 0,03% peroxid vodíku. Při tomto testu byla noční kultura naředěna 

Chamberlainovým médiem do finální optické denzity 0,1 (OD600) a ponechána růst do 

dosažení stacionární fáze. Ke kultuře byl přidán peroxid vodíku do finální koncentrace 0,03 % 

a v intervalech 10, 20, 30 a 40 minut po přidání peroxidu vodíku odebrány alikvoty. Tyto 

vzorky byly naředěny a vysety na McLeod plotny. Po třech dnech byly odečítány narostlé 

kolonie. Oba testy zaměřené na účinky oxidativního stresu byly zopakovány také s kmenem 

s delecí celého genu pro protein FTS_1067 (FSC200/ΔFTS_1067) (117) a s delecí domény 

FKBP_N-like (FSC200/ΔFKBP_N-like) (118). 
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3.13 Exprese a purifikace rekombinantního proteinu 

rFTS_1067/ΔDSBA-like 

Pro expresi rekombinantního proteinu byl použit plazmid pBAD/Myc-His, který byl 

odvozen od pBR322 expresních vektorů (Invitrogen). Tyto vektory byly navrženy pro 

regulovanou, dávkově závislou expresi a purifikaci rekombinantních proteinů v E. coli. V 

přítomnosti L-arabinózy dochází ke spuštění araBAD promotoru (175). Navíc tento plazmid 

umožňuje fúzi s polyhistidinovou kotvou, která je použita při následné purifikaci proteinu 

pomocí resinu obsahujícího ionty niklu, tzv. afinitní chromatografie (IMAC, immobilized 

methal affinity chromatography).  

Kmen E. coli One Shot® TOP10 obsahující plazmid FKBP-NpBAD/Myc-His byl 

kultivován při 37 °C a třepání 200 RPM až do dosažení optické denzity 0,6 (OD600). Poté byla 

do bakteriální kultury přidána L-arabinóza do finální koncentrace 0,008 % a inkubační teplota 

snížena na 25 °C. Po 24 hodinách kultivace byla kultura centrifugována 15 min, 4 °C, 8 500 

RPM a peleta promyta chladným PBS a znovu centrifugována za stejných podmínek a peleta 

rozředěna v PBS obsahujícím 350 mM NaCl, inhibitory proteáz (Complete, EDTA-free, 

Roche) a nukleázu (Benzonáza® Nukleáza, Sigma-Aldrich), obojí v množství doporučeném 

výrobcem. Celobuněčný lyzát byl připraven pomocí přístroje French Pressure Cell Press 

(Thermo Scientific, viz níže). Dalším krokem v purifikaci rekombinantního proteinu byla 

příprava frakce obohacené o lipoproteiny tak, jak je popsáno v publikaci Thakran et al. (90). 

Finální frakce obsahující lipoproteiny byla resuspendována ve vazebném pufru (100 mM 

HEPES, pH 7,5, 10 mM imidazol, 500 mM NaCl) tak, aby výsledná koncentrace použitého 

detergentu Triton-X114 byla méně než 2 %. Tímto pufrem byl také promyt resin určený pro 

purifikaci proteinů s polyhistidinovou značkou (His-Link Protein Purification Resin, 

Promega). Naředěný vzorek byl přidán k resinu a ponechán minimálně 4 hodiny při 4 °C na 

rotačním inkubátoru, aby došlo k navázání rekombinantního proteinu na resin. Následně byla 

resinem naplněna separační kolonka a celý systém třikrát promyt (100 mM HEPES, pH 7,5, 

125 mM imidazol, 500 mM NaCl). Finální eluce rekombinantního proteinu byla docílena 

zvýšením koncentrace imidazolu v elučním pufru na 500 mM. Eluční frakce obsahující 

naředěný rekombinantní protein byla dialyzována proti 5 mM HEPES, pH 7,5 při 4 °C za 

použití Slide-A-Lyzer Dialysis Cassettes (Thermo Scientific) a následně 10x koncentrována 

pomocí Amicon Ultra Centrifugal Filtres (Merck-Millipore). Čistota a koncentrace získaného 

rekombinantního proteinu byla ověřena pomocí SDS-PAGE a koloidního modření nebo 

barvení stříbrem (oboje viz níže). 
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Rekombinantní proteiny, které byly v této práci použity jako kontrolní, byly 

exprimovány a purifikovány dle protokolu popsaného v publikaci Schmidt et al. (118). 

3.14 French Press 

Použití přístroje French Press je jednou z metod, která umožnuje rozrušit bakteriální 

stěnu a získat lyzát obsahující proteiny, které bakterie produkovala. Jeho využití je ale širší, 

používá se pro dezintegraci chloroplastu, krevních buněk, jednobuněčných organizmů, pro 

homogenizaci živočišných tkání a dalších biologických materiálů. Principem přístroje je 

vývoj vysokého tlaku (až 40 000 psi) na buňku, který vede k rovnoměrnému růstu 

intracelulárního tlaku. Po průchodu celou je vzorek vystaven rychlému snížení okolního tlaku. 

Intracelulární tlak se ale snižuje pomaleji a rozdíl těchto tlaků způsobí, že buněčná stěna 

praskne a uvolní intracelulární obsah.  

Kultura E. coli nebo F. tularensis byla rozředěna ve vhodném množství PBS (složení 

10x PBS: 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM K2HPO4, pH 7.4), 

centrifugována 30 minut, 4 °C, 4 000 RPM a vzniklá peleta znovu promyta PBS. Ke vzniklé 

suspenzi byla přidána benzonáza (Benzonáza® Nukleáza, Sigma-Aldrich) a inhibitory proteáz 

(Complete, EDTA-free, Roche) v množství doporučeném výrobcem. Pro samotnou lýzu byla 

použita cela určená pro objem 3,7 ml a přístroj French Pressure Cell Press (Thermo 

Scientific). Lýza buněk probíhala pod tlakem 16 000 psi. Vzniklý celobuněčný lyzát byl 

centrifugován 30 min, 4 °C, 8 500 RPM pro odstranění nerozbitých buněk (peleta). Dále se 

pracovalo se supernatantem. 

3.15 Stanovení koncentrace bílkovin 

Pro měření koncentrace proteinu ve vzorku byla použita komerční souprava Micro BCA 

Protein Assay Kit (Thermo Scientific), která využívá ke stanovení koncentrace bílkovin BCA 

metodu. Tato metoda vychází ze schopnosti proteinu redukovat dvojmocnou měď na 

jednomocnou, která pak reaguje s kyselinou bicinchoninovou (BCA) za vzniku barevného 

komplexu s absorpčním maximem při 562 nm. Jako standard pro kalibraci slouží hovězí 

sérový albumin (BSA). Kalibrační řada i samotné vzorky byly připravovány dle návodu 

výrobce. 

3.16 SDS-polyakrylamidová gelová elektroforéza proteinů (SDS_PAGE) 

Tato metoda elektroforetického dělení proteinů umožňuje jejich separaci na základě 

rozdílné velikosti (molekulové hmotnosti). Zahřátím vzorku za denaturačních a redukčních 

podmínek dochází k denaturaci proteinu a navázání molekul dodecylsulfátu sodného (SDS). 
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Tento detergent udělí proteinu vysoký záporný náboj úměrný jeho velikosti. V elektrickém 

poli vzniklém při elektroforéze putují proteiny ke kladné elektrodě (anodě). Během své 

migrace jsou proteiny separovány v polyakrylamidovém gelu na principu molekulového síta. 

Tato metoda byla použita k ověření přítomnosti a čistoty rekombinantních proteinů. 

Podle návodu výrobce byly sestaveny všechny komponenty z komerční sady Mini-

PROTEAN®3 Cell (Bio-Rad). Pro elektroforézu byl použit 12% separační polyakrylamidový 

gel, složení popsáno v Tab. 7. Směs 0,12 g PDA (1,4-bis(acryloyl)piperazin) a 4,5 g 

akrylamidu v 15 ml vody byl připraven vždy jako čerstvý zásobní roztok. Gel byl okamžitě po 

přidání TEMEDu napipetován mezi složená skla, převrstven 0,7 ml sekundárního butanolu 

saturovaného vodou a nechán 1 hodinu a 10 minut polymerovat. Poté byl odstraněn 

sekundární butanol a nasazen hřeben se zvoleným počtem jamek a nalit zaostřovací gel 

(Tab. 7). Polymerace zaostřovacího gelu probíhala 45 minut. Skla s takto připravenými gely 

byla upevněna do elektrodového držáku a vložena do elektroforetické nádobky. Do prostoru 

mezi skly byl až po horní okraj nalit horní pufr (15 g Tris, 72 g glycin, 2,5 g SDS, doplnit do 

2,5 l vody, pH 8,5) a do vnějšího prostoru dolní pufr (15 g Tris, 72 g glycin, 2,5 g SDS, 0,5 g 

azid sodný, doplnit do 2,5 l vody, pH 8,5). Vzorky purifikovaného proteinu byly povařeny 5 

minut s 3x SDS vzorkovým pufrem (50 mM Tris-Cl, pH 6,8, 100mM DTT, 2% SDS, 0,01% 

bromfenolová modř, 10% glycerol) a naneseny do vzorkových jamek zaostřovacího gelu. 

Elektroforéza probíhala za těchto podmínek: 200 V (konstantní), max 240 mA, délka 

přibližně 1 hodina. 

 

 Tab 7: SDS-polyakrylamidová gelová elektroforéza, složení gelů 

12% separační gel 

akrylamid + PDA 6,0 ml 

1,5 M Tris-HCl pH 8,8 3,8 ml 

Voda 5,0 ml 

10% SDS 150 µl 

10% persíran sodný (APS) 50 µl 

N, N, N‘, N‘-tetra-metyl-etylendamin (TEMED) 6 µl 

zaostřovací gel 

akrylamid + PDA 1,3 ml 

0,5 M Tris pH 6,8 2,5 ml 

Voda 6,1 ml 
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10% SDS 100 µl 

10% APS 50 µl 

TEMED 10 µl 

 

3.17 Přenos proteinů na membránu (Western blotting) 

Tato metoda patří mezi metody detekce proteinu po elektroforéze v 

polayakrylamidovém gelu. Princip spočívá v elektrotransferu proteinu z gelu na membránu 

(nitrocelulóza, nylon, polyvinylidendifluorid-PVDF). Poté následuje detekce proteinu pomocí 

protilátek. V této práci byla použita metoda „semi-dry blotting“. Její výhodou je homogenní 

elektrické pole, menší spotřeba přenosového pufru a možnost simultánního přenosu z 

několika gelů. Pro potřebu naší metodiky byla připravena PVDF membrána o velikosti gelu 

(8,5 x 5,4 cm), která byla smočena v metanolu a 3x promyta v transferovém pufru (25 mM 

Tris, 192 mM glycin a 20 % metanol). Do transferového pufru byly namočeny i připravené 

filtrační papíry stejných rozměrů. Sendvič tvořený filtračním papírem, blotovací membránou, 

gelem a filtračním papírem byl umístěn na spodní katodovou část blotovacího přístroje Trans-

Blot® SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad) a víko připevněno podle návodu 

výrobce. Blotování probíhalo při těchto podmínkách: 170 mA (konstantní), max 25 V, 20 

minut. Po blotování byl gel i membrána smočena ve vodě, gel použit pro barevnou vizualizaci 

proteinu (koloidní modření, rychlé stříbření) a membrána pro imunodetekci. 

3.18 Barvení proteinů v separačním gelu 

Pro vizualizaci separovaných proteinů se používají dvě metody, které se liší především 

citlivostí. První metodou je modré barvení Coomassie Brilliant Blue. Barvení se provádí v 

kyselém prostředí, proteiny jsou fixovány ve struktuře gelu a nesou pozitivní náboj, což 

umožní vazbu barviva. Citlivější metodou než koloidní modření je barvení stříbrem. 

Principem je redukce stříbrných iontů některými aminokyselinovými zbytky v proteinech. 

V této práci byly používány komerční kity Colloidal Blue Staining Kit (Invitrogen) pro 

koloidní modření a SilverQuestTM Silver Staining Kit (Invitrogen) pro barvení stříbrem. Při 

práci se postupovalo dle doporučení výrobce. 

3.19 Imunodetekce 

Imunodetekce je metoda založená na reakci antigen-protilátka. Antigenem je v našem 

případě protein nebo jeho část a komerčně vyráběná protilátka s tímto antigenem specificky 
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reaguje. Pokud je protilátka značena např. pomocí fluorescenční molekuly nebo radioaktivním 

izotopem, lze molekulu antigenu detekovat přímo. 

Pro ověření exprese zkráceného proteinu v nově připraveném rekombinantním kmenu 

FTS_1067/ΔDSBA-like byla použita králičí polyklonální protilátka navržená proti proteinu 

FTT1103 (Apronex). Tato protilátka byla použita jako primární a jako sekundární byla 

použita prasečí polyklonální protilátka proti králičím imunoglobulinům s navázanou křenovou 

peroxidázou (DAKO). Analyzovaný vzorek byl připraven z celobuněčného lyzátu. PVDF 

membrána byla po blotování propláchnuta TBS pufrem (50 mM Tris, 150 mM NaCl pH 7,5) a 

poté hodinu promývána v pufru TBS-T 0,1% (50 mM Tris, 150 mM NaCl pH 7,5, 0,1% 

Tween) s 5% mlékem. V tomto kroku došlo k vysycení membrány v místech, kde nebyly 

přítomny proteiny. Následně se membrána inkubovala přes noc při 4 °C s primární protilátkou 

naředěnou 1:1 000 v pufru TBS-T 0,1 %. Druhý den byla mebrána důkladně promyta 

(6 x 5 minut) v pufru TBS-T 0,1 % a hodinu inkubována se sekundární protilátkou naředěnou 

1:1 000 v pufru TBS-T 0,1 %. V závěrečném promývání membrány (6 x 9 minut) pufrem 

TBS-T 0,1% a TBS (1 x 5 minut na závěr) došlo k odmytí nenavázané sekundární protilátky. 

Následovala ECL detekce.   

Pro detekci rekombinantního proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-like byly použity dvě 

komerční protilátky. Monoklonální protilátka Anti-myc-HRP (Invitrogen) reagovala s myc 

epitopem na C- konci proteinu, který byl následován polyhistidinovou značkou. Tato oblast 

tvořená šesti histidiny byla detekována s pomocí monoklonální Anti-polyHistidine-Peroxidase 

protilátky (Sigma-Aldrich). 

Při detekci pomocí Anti-myc-HRP protilátky byla PVDF membrána po blotování 

propláchnuta TBS pufrem a následně hodinu promývána v pufru TBS-T 0,05 % (50 mM Tris, 

150 mM NaCl pH 7,5, 0,05% Tween) s 5% mlékem. Po inkubaci byla membrána promyta 

TBS-T 0,05 % v intervalu 2 x 5 minut a po dobu minimálně 2 hodin inkubována s protilátkou 

naředěnou 1:5 000 v pufru TBS-T 0,05% s 5% mlékem při teplotě 4 °C. Závěrečným krokem 

byl oplach membrány 2 x 5 minut pufrem TBS-T 0,05 % a 5 minut pufrem TBS. Následovala 

vizualizace. 

Při detekci pomocí druhé protilátky Anti-polyHistidine-Peroxidase byla membrána po 

blotu promyta TBS pufrem a hodinu blokována v TBS-T 0,05% pufru s 5% mlékem a znovu 

promývána TBS-T 0,05 % pufrem v intervalu 3 x 5 minut. Inkubace s protilátkou naředěnou 

1: 2 000 v TBS-T 0,05% pufru s 5% mlékem probíhala přes noc při 4 °C. Následující den 

proběhlo promytí pufrem TBS-T 0,05% 8 x 5 minut a závěrečný oplach TBS pufrem. 

Následně byla membrána připravena pro vizualizaci. 
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Pro vizualizaci reakce byl použit chemiluminiscenční kit BM Chemiluminiscence 

Blotting Substrate (Roche). Pro přípravu detekčního roztoku se smíchal 1 ml roztoku A s 10 

μl roztoku B a nechal 30 minut inkubovat v temnu při laboratorní teplotě. Do kapky toho 

roztoku se na 1 minutu ponořila membrána tak, aby byl roztokem pokryt celý povrch 

membrány nesoucí proteiny. Poté se membrána přenesla do kazety pro vyvolávání RTG 

filmu. V temné komoře se na membránu přiložil RTG film, který byl následně vyvolán 

pomocí přístroje Curix 60/CP1000, typ 9462 (Agfa). 

Detekce rekombinantních proteinů rFTS_1067 a rFTS_1067/ΔFKBP_N-like probíhala 

dle protokolu popsaného v publikaci Schmidt et at. (118). 

3.20 Test oxidoreduktázové aktivity 

Analýza oxidoreduktázové aktivity rekombinantních proteinů byla založena na měření 

schopnosti rekombinantního proteinu redukovat disulfidické můstky lidského inzulínu 

(Sigma-Aldrich) v přítomnosti dithiothreitolu. Redukce řetězce inzulínu se projeví jeho 

vysrážením a vznikem precipitátu (176). Jako pozitivní kontrolu je vhodné použít thioredoxin.  

Reakční směs pro měření obsahovala 150 µM roztok inzulínu ve 100 mM fosforečnanu 

draselném pH 7.0, 2 mM EDTA a 5 µM thioredoxin (Sigma-Aldrich) nebo 5 µM 

rekombinantní protein. Reakce byla zahájena přidáním dithiotreitolu (DTT) do finální 

koncentrace 0,33 µM. Měření zákalu reakční směsi probíhalo při vlnové délce 650 nm 

každých 30 sekund po dobu jedné hodiny. Jako negativní reakce byla měřena redukce 

inzulínu v přítomnosti DTT bez přidání rekombinantního proteinu nebo thioredoxinu. Měření 

kinetiky reakce probíhalo na přístroji NanoPhotometer (Implen). 

3.21 Test chaperonové aktivity 

Pro testování chaperonové aktivity rekombinantních proteinů byla použita nepřímá 

analýza založená na sledování aktivity teplotně inaktivované citrát syntázy (177). Pro měření 

byl využit Citrate Synthase Assay Kit (Sigma-Aldrich). Citrát syntáza je teplotou 43 °C 

inaktivována, dochází k tvorbě jejích agregátů a do 15 minut ke ztrátě aktivity. Proces teplotní 

inaktivace/agregace lze sledovat spektrofotometrickým měřením aktivity citrát syntázy 

(přeměna oxalacetátu v přítomnosti acetylkoenzymu A na citrát je doprovázena vznikem 

žlutého zabarvení roztoku), která klesá v čase. V přítomnosti proteinu s chaperonovou funkcí 

dochází k ,,termoprotektivnímu‘‘ účinku a ke zpomalení agregace citrát syntázy. 

V prvním kroku byla citrát syntáza (Sigma-Aldrich) dialyzována proti 4 mM HEPES-

KOH pufru, pH 7,5 a následně 10x koncentrována s použitím Amicon Ultra Centrifugal 
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Filtres (Merck-Millipore). Byla určena koncentrace citrát syntázy a následně naředěna na 

finální koncentraci 30 µM pomocí 40 mM HEPES-KOH pufru, pH 7,5. Teplotní inaktivace 

bylo dosaženo inkubací citrát syntázy ve 43 °C po dobu 15 minut. Chaperonová aktivita 

rekombinantního proteinu byla měřena v jeho ekvimolární nebo čtyřnásobné koncentraci než 

byla koncentrace citrát syntázy (monomer). Hovězí sérový albumin (Sigma-Aldrich) v 

ekvimolární a desetinásobné koncentraci byl použit jako kontrola nespecifické protekce citrát 

syntázy. 

3.22 Test izomerázové aktivity 

Disulfid izomerázová aktivita byla měřena pomocí dvou různých metod. Při první 

metodě se vycházelo ze znalosti, že při působení oxidativního stresu dochází k přeskupení 

disulfidických vazeb a oxidovaný protein v důsledku toho ztrácí svoji aktivitu. Pokud je 

oxidovaný protein pod vlivem jiného proteinu s disulfid izomerázovou aktivitou, je tento 

protein schopen „opravit“ chybně vytvořené disulfidické vazby a vrátit oxidovanému proteinu 

jeho aktivitu. 

Při druhé metodě se k inaktivaci proteinu používala zvýšená teplota. U proteinu nastane 

díky zvýšené teplotě změna jeho konformace a tím dojde ke ztrátě aktivity, ale jeho 

disulfidické vazby zůstanou zachovány. Když je protein po zahřátí znovu ochlazen, dojde ke 

sbalení do správné konformace a k navrácení jeho aktivity. Pokud je takovýto protein po svém 

zahřátí ovlivňován proteinem s disulfid izomerázovou aktvitou, dochází k nevratné ztrátě jeho 

aktivity. Disulfid izomeráza ve snaze „opravit“ změněnou konformaci přeskupí disulfidické 

můstky a takto ovlivněnému proteinu se po ochlazení jeho aktivita nenavrátí. 

První in vitro metoda byla inspirována metodou popsanou v publikaci Hiniker et al. 

(178). Rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-like spolu s rekombinantními proteiny 

rFTS_1067 a rFTS1067/ΔFKBP_N-like (oboje (118)) v množství 20 µM byly redukovány 10 

mM dithiothreitolem (DTT) a inkubovány 10 minut na ledu. Pro odstranění DTT po proběhlé 

redukci byl s použitím PD MiniTrap G-25 (GE Healthcare) vyměněn reakční pufr za 25 mM 

Tris, pH 7,5 nebo 25 mM HEPES, pH 7,5 pro rFTS_1067/ΔDSBA-like. Dalším krokem bylo 

naředění hovězí pankreatické RNázy A (Serva) na koncentraci 50 µM s pomocí pufru 

obsahujícího 300 mM NaCl a 50 mM fosforečnan sodný, pH 7,5. Takto připravená RNáza A 

byla poté oxidována pomocí 50 µM CuCl2 a 2 mM H2O2 během 30 minutové inkubace při 

25 °C. Po oxidaci byl CuCl2 a H2O2 odstraněn výměnou pufru za 300 mM NaCl a 50 mM 

fosoforečnan sodný, pH 7,5 pomocí gelové filtrace na PD MiniTrap G-25 (GE Healthcare). 

Pro otestování schopnosti redukovaných forem rekombinantních proteinů opravit nesprávně 
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vytvořené disulfidické můstky oxidované RNázy A a tím obnovit její aktivitu, byly smíchány 

alikvoty 20 µM redukovaných rekombinantních proteinů s 20 µM oxidované RNázy A a 

inkubovány 2 hodiny při 25 °C. Po inkubaci byl ke směsím přidán cyklický citidin 

monofosfát (cCMP) do finální koncentrace 4 mM a jeho hydrolýza byla měřena při vlnové 

délce 296 nm po dobu 300 sekund na přístroji NanoPhotometer (Implen). Hydrolýza cCMP 

nativní RNázou A byla stanovena jako 100 % aktivity a aktivita RNázy A v ostatních 

vzorcích byla vyjádřena jako procento aktivity nativní RNázy A. Aktivita oxidované RNázy 

A a aktivita oxidované RNázy A inkubované společně s redukovanou protein disulfid 

izomerázou (PDI, Sigma-Aldrich) byly použity jako negativní a pozitivní kontrola. 

Druhá metoda vycházela z experimentu použitého v publikaci autorů Fu a Zhu o využití 

teplotně inaktivované RNázy A při testování disulfid izomerázové aktivity rekombinantních 

proteinů (179). Při testu byla smíchána 20 µM nativní RNáza A s 20 µM redukované varianty 

jednoho z rekombinantních proteinů rFTS_1067/ΔDSBA-like, rFTS_1067 nebo 

rFTS1067/ΔFKBP_N-like (118) v 10 mM fosforečnanu sodném, pH 7,5. Tato směs byla 

inkubována 30 minut při 65 °C a poté ochlazena inkubací 30 minut při 25 °C. Enzymová 

aktivita RNázy A byla stanovena monitorováním hydrolýzy cCMP. Reakční pufr obsahoval 

směs proteinů v 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 s 4,5 mM cCMP a reakce byla zahájena přidáním 

EDTA do finální koncentrace 0,4 mM. Enzymatická aktivita byla měřena při 412 nm každých 

30 sekund po dobu 20 minut. Aktivita teplotně inaktivované a následně ochlazené RNázy A 

byla stanovena jako 100 % a aktivita RNázy A v ostatních vzorcích byla vyjádřena jako 

procento aktivity teplotně inaktivované a následně ochlazené RNázy A. 

Všechna data reprezentují průměr a směrodatnou odchylku získanou ze tří nezávislých 

experimentů. 

3.23 Nativní akrylamidová elektroforéza (Blue native acrylamide 

electrophoresis, BN-PAGE) 

Pro určení oligomerního stavu byla použita nativní akrylamidová elektroforéza za 

neredukujících podmínek. Dle složení v Tab. 8. byl připraven gel s lineárním gradientem 4,5 - 

16 %. Pro jeho přípravu byla potřeba 6x koncentrovaného gelového pufru pH 7,0, který je 

složený z 1,5 M kyseliny 6-aminohexanové a 150 mM Bis Tris. Složení anodového a 

katodového pufru je popsáno v Tab. 9 a Tab. 10. 

 

 

 



45 
 

Tab. 8: Nativní akrylamidová elektroforéza, složení gelu 

 4,5% gel 16% gel 4% zaostřovací gel 

Voda 2,523 ml 747 µl 2,2 ml 

6x koncentrovaný gelový pufr 583 µl 583 µl 0,5 ml 

Akrylamid-bisakrylamid mix 29:1 394 µl 1,4 ml 300 µl 

70% glycerol ------- 770 µl ------- 

10% APS 16 µl 11,2 µl 13,1 µl 

TEMED 1,6 µl 1,1 µl 1,3 µl 

 

Tab. 9: 6x koncentrovaný anodový pufr 

BisTris 300 mM 

Voda doplnit do 1 litru 

upravit pH na 7,0 

 

Tab. 10: 1x koncentrovaný katodový pufr 

Bezbarvý 

BisTris 15 mM 

Tricin 50 mM 

Voda doplnit do 1 litru 

Modrý 

Coomassie Blue G250 finální koncentrace 0,02 % 

 

Ke vzorku obsahujícímu rekombinantní protein byl přidán dodecyl-β-D-maltoside 

(Sigma-Aldrich) v 50 mM HEPES pufru do finální koncentrace 2 %. Následně byla ke vzorku 

přidána 5% Coomassie Brilliant Blue G-250 (Serva) v 750 mM kyselině 6-aminohexánové a 

to v poměru 1 µl barvy na 20 µl vzorku. Jako standard pro odečtení molekulové hmotnosti byl 

použit NativeMarkTM Unstained Protein Standard (Invitrogen). Elektroforéza probíhala po 

celou dobu na ledu za následujících podmínek: prvních 30 minut při 100 V a následně bylo 

napětí zvýšeno na 200 V. V polovině separace bylo nutné vyměnit modrý katodový pufr za 

bezbarvý, který umožnil následný western blotting a imunodetekci. Po separaci byl gel 

promyt 0,1% dodecylsulfátem sodným a transferovým pufrem (25 mM Tris, 192 mM glycin a 

20% metanol). Vizualizace proteinů proběhla pomocí protilátkové detekce, které předcházel 

transfer proteinů na PVDF membránu (viz výše). 
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3.24 Bakteriální dvouhybridový systém  

Pro studium protein-proteinových interakcí mezi proteinem FTS_1067 a vybranými 

potenciálními vazebnými partnery byl použit bakteriální dvouhybridový systém (Baterial Two 

Hybrid System – B2H) a jeho alternativa založená na obnovení aktivity adenylátcyklázy, 

která nese označení BACTH (Bacterial Adenylate Cyclase Two Hybrid Assay). 

Bakteriální dvouhybridové systémy byly vyvinuty jako rychlejší alternativa ke 

kvasinkovému dvouhybridovému systému. Většina z nich využívá transkripčního aparátu 

E. coli (180). V systému B2H spolu interaguje protein fúzovaný k DNA-vázajícímu proteinu 

(„zinkový prst“ DNA vázající domény myšího proteinu Zif268) s proteinem fúzovaným ke ω 

podjednotce RNA polymerázy, což napomáhá aktivaci transkripce Zif-dependentního lacZ 

reportérového genu. Nukleotidová sekvence kódující protein FTS_1067 bez signální sekvence 

byla in frame zaklonována do plazmidu pBRGP-ω (167) a sekvence kódující proteiny 

FTS_0036 a FTS_1034 (bez signální sekvence) byly zaklonovány do pACTR-Ap-Zif 

plazmidu (167). Pro kontrolu byly všechny konstrukty sekvenovány. Oligonukleotidy použité 

v rámci B2H systému jsou popsány výše v Tab. 4, PCR reakční směs a program v Tab. 6. 

Plazmidy nesoucí proteiny fúzované se –Zif a – ω byly kotransformovány do E. coli 

KDZif1ΔZ. Následně bylo několik klonů zaočkováno do LB média obohaceného o 50 µg/ml 

kanamycinu, 100 µg/ml karbenicilinu, 10 µg/ml tetracyklinu a inkubováno přes noc při 37 °C. 

Druhého dne byly kultury naředěny do čerstvého LB média obsahující antibiotika a 0,5 mM 

IPTG a ponechány růst při 37 °C až k dosažení OD600 0,5-0,6 (167). Tyto kultury byly 

použity pro měření β-galaktosidázové aktivity, které probíhalo dle Dove a Hochschild (180).  

Po dosažení shodného OD600 došlo k inkubaci kultur na ledu po dobu zhruba 20 minut. 

Od každé kultury bylo odebráno 200 µl, které byly přidány ke 2 ml Z-pufru (16,1 g 

Na2HPO4∙7 H2O, 5,5 g NaH2PO4∙H2O, 0,75 g KCl, 0,256 g MgSO4∙7 H2O, doplnit 

destilovanou vodou do 1 litru; pH roztoku 7.0; před použitím přidat k 1 litru roztoku 2,7 ml β‐

merkaptoetanolu). Jako „blank“ vzorky pro určení signálu pozadí bylo 200 µl bakteriální 

suspenze nahrazeno 200 µl LB. Poté bylo do každé zkumavky přidáno 30 µl SDS a 60 µl 

chloroformu a vzorek byl promíchán. Měření bylo zahájeno přidáním 200 µl ONPG roztoku 

(O‐nitrofenyl‐β‐D‐galaktosidáza (Sigma-Aldrich) v Z‐ pufru bez β‐merkaptoetanolu, 4mg/ml) 

a umístěním vzorků do 37 °C. Reakce byla zastavena přidáním 500 µl 1M Na2CO3 poté, co 

došlo ke vzniku žlutého zabarvení. Ve shodný okamžik bylo přidáno 500 µl 1M Na2CO3 také 

k „blank“ vzorku. Každý ze vzorků, u kterého došlo k zastavení reakce, byl důkladně 

promíchán a centrifugován 5 minut při 13 000 RPM. Z každé reakční směsi včetně „blank“ 

vzorku byl odebrán 1 ml pro měření optické denzity při 420 a 550 nm. Hodnota β-



47 
 

galaktosidázové aktivity v Millerových jednotkách (Miller units, MU) byla vypočítána dle 

vzorce: 

 

MU = 1000 x [((A420‐(1,75 x OD550) / (t x v x A600)] 

 

t – délka trvání reakce (minuty) 

v – objem kultury (ml) 

A600 – OD600 kultury 

 

Druhý systém, BACTH (Bacterial Adenylate Cyclase Two Hybrid Assay), je založen na 

obnovení aktivity adenylátcyklázy v E. coli cya- kmeni (181–183). Předpokládaní interagující 

partneři jsou spojeni s fragmenty T25 a T18 katalytické domény adenylátcyklázy. Pokud je 

mezi testovanými proteiny interakce, fragmenty T25 a T18 znovu vytvoří aktivní katalytickou 

doménu a umožní syntézu cyklického adenosin monofosfátu (cAMP). cAMP se váže na 

katabolický aktivátorový protein (CAP) a tento komplex spouští expresi několika genů, 

včetně genů v mal operonu. Bakterie poté využívá maltózu jako jedinečný zdroj uhlíku a 

může být odlišena pomocí indikátorového nebo selektivního média. 

BACTH systém byl proveden dle Battesti a Bouveret (184). Protein FTS_1067 a 

vytipované proteiny FTS_0036 a FTS_1034 byly spojeny s fragmentem T18 (in frame fúze 

s N-koncem T18 i in frame fúze s C-koncem T18) a T25 (in frame fúze s N-koncem T25 i in 

frame fúze s C-koncem T25) adenylátcyklázy. Pro každou analýzu byly chemokompetentní 

buňky kmenů E. coli DHM1 transformovány 0,5 µl od obou plazmidů nesoucích fůzní 

konstrukty fragmentů T18 a T25 (buď N- nebo C- fúze) a následně vysety na LB plotny 

obsahující 100 µg/ml ampicilinu a 50 µg/ml kanamycinu a inkubovány po dobu dvou dní při 

30 °C. Několik klonů bylo zaočkováno do 3 ml LB média obsahujícího 100 µg/ml ampicilinu 

a 50 µg/ml kanamycinu a 0,5 mM IPTG a inkubováno přes noc při 30 °C. Následující den 

byly 2 µl z každé kultury odebrány a kápnuty na plotnu obsahující MacConkeyho agar 

obohacený o maltózu a antibiotikum a IPTG; LB plotnu obohacenou o antibiotikum, IPTG a 

X-Gal (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-galactopyranosid, 40 µg/ml) a také na plotny 

s minimálním médiem M63 obohaceným o maltózu a antibiotika. Plotny byly následně 

inkubovány několik dní při 30 °C, dokud se neobjevilo červené nebo modré zabarvení. Dva 

prázdné plazmidy pUT18 a pKNT25 byly použity jako negativní kontrola, plazmidy pKT25-

zip a pUT18C-zip nesoucí leucínový „zip“ GCN4 (181) spojený in frame s fragmenty T25 a 

T18 byly použity jako pozitivní kontrola. Jako další pozitivní kontrola byly použity plazmidy 
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pUT18 a pKNT25 nesoucí geny iglA a iglB. Interakce proteinů IglA-IglB byla u F. tularensis 

již dříve popsána (63). Oligonukleotidy použité v rámci BACTH systému jsou popsány výše 

v Tab. 4, PCR reakční směs a program v Tab. 6. 

3.25 Statistická analýza 

Pro statistické hodnocení dat byla použita metoda „one-way ANOVA“, po které 

následoval Bonferroniho test mnohočetného porovnání, vše s využitím GraphPad Prism verze 

6.00 pro operační systém Windows, GraphPad Software, La Jolla California USA. 
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4 Výsledky  

4.1 Detekce zkráceného proteinu FTS_1067/ΔDSBA-like v celobuněčném 

lyzátu 

 Metodou komplementace in trans delečního kmene FSC200/ΔFTS_1067 (117) byl 

připraven nový mutantní kmen FSC200/ΔDSBA-like, který na plazmidovém vektoru nesl 

sekvenci kódující FKBP_N-like doménu proteinu FTS_1067. Protože exprese zkráceného 

proteinu probíhala pod vlivem promotoru GroES, a ne pod vlivem přirozeného promotoru, 

bylo nutné zkontrolovat, zda k expresi dochází. K tomu byla použita metoda LC-MS/MS. Pro 

ověření stupně exprese bylo použito metody imunodetekce. Tato metoda umožnila srovnání 

exprese zkráceného proteinu s proteinem FTS_1067 tvořícím se v mateřském kmeni FSC200 

a v kmeni cFSC200 (118), kde došlo k trans komplementaci celého genu. Z výsledků 

vyplynulo, že exprese zkráceného proteinu byla o něco slabší než exprese proteinu FTS_1067 

kmene FSC200. Zároveň ale byla velmi blízká expresi proteinu FTS_1067 kmene trans 

komplementovaného (Obr. 1). Abychom se ujistili, že případná změna exprese není 

způsobena nerovnoměrnou nanáškou vzorku, byla membrána použita i pro detekci proteinu 

IglC (data neuvedena). 

 

 
Obr. 1: Ověření úrovně exprese proteinu FTS_1067/ΔDSBA-like v celobuněčném lyzátu. 

Celobuněčné lyzáty připravené z kmene FSC200/ ΔDSBA-like (1), cFSC200 (2) a FSC200 (3) byly 

separovány na SDS-PAGE a následně přeneseny pomocí „semi-dry“ western blotu na PVDF 

membránu, kde proběhla vizualizace protilátkou proti FTT1103. 
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4.2 In vivo a in vitro charakterizace mutantního kmene 

FSC200/ΔDSBA-like 

V dříve publikovaných studiích (117,185) byl mutantní kmen s delecí celého dsbA genu 

u F. tularensis typu A a B významně oslabený v in vivo a in vitro myším modelu infekce. 

V této práci byl pro prokázání role DSBA-like domény na schopnost F. tularensis způsobit 

onemocnění využit stejný model infekce. Ve studii byly rovněž použity kmeny FSC200, 

cFSC200 (118) a FSC200/ΔFKBP_N (118), aby mohl být co nejlépe objasněn podíl DSBA-

like, ale i FKBP_N-like domény ve virulenci F. tularensis. 

Skupinám pěti BALB/c myší byly subkutánně podány dávky mutantního kmene 

FSC200/ΔDSBA-like, FSC200/ΔFKBP_N-like (118), cFSC200 (118) a kmene mateřského 

FSC200. Příznaky onemocnění nebo případný úhyn se sledoval následujících 21 dní. Všechny 

myši, které byly infikovány mateřským kmenem FSC200 nebo kmenem trans 

komplementovaným cFSC200 (118) uhynuly do 6 dne od podání bakteriální suspenze. Oproti 

tomu skupiny myší infikované mutantními kmeny přežily všechny podané koncentrace 

bakterií. Pro větší přehlednost v Obr. 2 uvádím pouze data pro nejnižší a nejvyšší dávku 

kmene FSC200/ΔDSBA-like, nejvyšší dávku kmene FSC200/ΔFKBP_N-like (118) a 

FSC200. Tyto výsledky demonstrují, že k oslabení virulence došlo u obou mutantních kmenů, 

a že se tedy obě domény, DSBA-like i FKBP_N-like, podílejí na virulenci F. tularensis.  

 

 

Obr. 2: Oslabení virulence mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like v myším modelu infekce. 

Přežívání myší BALB/c po infekci mateřským kmenem FSC200 (s.c., 3 x 102 CFU/myš, černá linka), 

mutantního kmene FSC200/∆DSBA-like (s.c., 3 x 102 CFU/myš, černá linka s trojúhelníky; s.c., 3 x 

106 CFU/myš, černá linka s bílými čtverci) a FSC200/∆FKBP_N-like (s.c., 3 x 106 CFU/myš, černá 

linka s černými čtverci).  
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 Pro zjištění protektivního účinku mutantního kmene vůči infekci způsobené 

mateřským kmenem, byly přeživší myši následně s.c. infikovány kmenem FSC200 o 

koncentraci 102 CFU/myš a sledovány pro příznaky onemocnění nebo úhyn dalších 21 dní. 

Z výsledků lze prokázat dávkově závislé navození protekce proti infekci mateřským, plně 

virulentním kmenem. Plné protekce bylo navozeno u myší imunizovaných dávkou 105 a 106 

CFU/myš (Obr. 3). Ze skupiny myší imunizovaných dávkou 102 CFU/myš kmene 

FSC200/ΔDSBA-like přežila pouze jedna myš, tři myši přežily infekci kmenem FSC200 po 

imunizaci dávkou 103 CFU/myš. Pouze jedna myš ze skupiny imunizované dávkou 104 

CFU/myš podlehla infekci způsobené kmenem FSC200. Velmi podobné výsledky byly dříve 

získány s kmenem FSC200/ΔFKBP_N-like (118). 

 

 
Obr. 3: Sledování protektivního účinku kmene FSC200/ΔDSBA-like. Skupinám pěti myší BALB/c 

byla s.c. podána dávka kmene FSC200/ΔDSBA-like v dávkách 102 (černé čtverce), 103 (černé 

trojúhelníky), 104 (šedé čtverce), 105 (bílé trojúhelníky) a 106 (bílé čtverce) CFU/myš a po 21 dnech 

byly myši znovu infikovány mateřským kmenem FSC200 (s.c., 3 x 102 CFU/myš). 

 

 Pro sledování osudu bakterií mutantního kmene uvnitř hostitelských tkání byly myši 

s.c. infikovány dávkou 105 CFU/myš mutantních kmenů nebo 102 CFU/myš kmene 

mateřského a průběh infekce byl monitorován pomocí sledování počtu živých bakterií ve 

slezině, játrech a plicích. Skupiny tří myší byly usmrceny 1, 3, 5, 7, 14, 21 a 28 dní po infekci 

a počet živých bakterií v cílových orgánech byl určen vysetím naředěného tkáňového 

homogenátu na plotny (Obr. 4). Kmen FSC200/ΔDSBA-like byl zprvu detekován ve všech 

orgánech a maxima replikace bylo dosaženo třetího dne po infekci (skoro 102 CFU v plicích, 



52 
 

více než 105 CFU ve slezině a játrech). Poté počet bakterií ve všech sledovaných orgánech 

klesal. Kmen FSC200/ΔDSBA-like byl odstraněn z plic sedmý den, z jater čtrnáctý den a ze 

sleziny dvacátý první den. Na sledovaných orgánech nebyly patrné žádné makroskopické 

známky infekce a také žádná z myší nevykazovala symptomy onemocnění. Tyto výsledky 

korespondují s výsledky získanými při in vivo testování delečního kmene 

FSC200/ΔFTS_1067 (186).  

 Kmen FSC200/ΔFKBP_N-like vykazoval podobný trend eliminace v plicích a játrech 

(Obr. 4). Ale v případě sleziny byly bakterie detekovány ve všech sledovaných intervalech a 

některé z myší vykazovaly znaky probíhajícího onemocnění. 
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Obr. 4: Zastoupení bakterií kmene FSC200, FSC200/∆DSBA-like a FSC200/∆FKBP_N-like v 

orgánech. Skupiny myší byly infikovány mateřským kmenem FSC200 (102 CFU/myš, body) a 

mutantními kmeny FSC200/∆DSBA-like (105 CFU/myš, čtverce) a FSC200/∆FKBP_N-like 

(105 CFU/myš, trojúhelníky). Skupiny tří myší byly usmrceny 1, 3, 5, 7, 14, 21 a 28 dní po infekci a 

počet živých bakterií byl určen vysetím naředěného orgánového homogenátu. Chybové úsečky 

představují směrodatnou odchylku tří nezávislých hodnot CFU. 
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 V rámci in vitro testování kmene FSC200/ΔDSBA-like byla sledována schopnost 

bakterií vstoupit a replikovat se uvnitř primárních kostně-dřeňových makrofágů. Výsledky 

ukázaly, že není rozdíl mezi mutantním kmenem a kmenem FSC200 ve schopnosti vstoupit 

do makrofágů, ale je významný rozdíl ve schopnosti replikace uvnitř makrofágů. Výrazný 

defekt v replikaci byl znát již 12 hodin po infekci, kdy mateřský kmen FSC200 dosáhl více 

než 2 x 107 CFU/ml, zatímco mutantní kmen pouze 8 x 105 CFU/ml. Tento trend pokračoval 

dále 24 a 48 hodin po infekci. Počet živých bakterií mateřského kmene rostl k 4 x 108 CFU/ml 

po 24 hodinách a 7 x 108 CFU/ml po 48 hodinách. Oproti tomu počet živých bakterií 

mutantního kmene dosáhl pouze 1 x 107 CFU/ml po 24 hodinách a 4 x 107 CFU/ml po 48 

hodinách od infekce (Obr. 5). Abychom vyloučili, že tyto výsledky jsou důsledkem získaného 

defektu růstu mutantního kmene, byla sledována jeho růstová křivka při kultivaci 

v Chamberlainově médiu. Při tomto testu nebyl prokázán žádný rozdíl oproti růstu 

mateřského kmene (neuvedeno). Výsledky in vitro proliferace prokázaly, že doména DSBA-

like může být důležitá při intracelulárním přežívání a replikaci F. tularensis v modelu infekce 

myších makrofágů. 

 Tento experiment byl zopakován také s kmenem FSC200/ΔFTS_1067 (117), cFSC200 

(118) a FSC200/ΔFKBP_N-like (118). Výsledky ukázaly, že replikace obou kmenů s delecí 

jedné nebo druhé domény je nižší než replikace mateřského kmene, ale je signifikantně vyšší 

než replikace kmene s delecí celého genu pro protein FTS_1067, tedy kmene 

FSC200/ΔFTS_1067. Statisticky významný rozdíl byl sledován v intervalu 24 a 48 hodin po 

infekci při srovnání mutantních kmenů s delecí domén a kmene s delecí celého genu pro 

protein FTS_1067 (Obr. 5). 
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Obr. 5: Intracelulární růst bakterií kmene FSC200 a mutantních kmenů. Buňky primárních kostně 

dřeňových makrofágů byly infikovány mateřským kmenem FSC200 (body), cFSC200 (velké 

trojúhelníky), FSC200/ΔFTS_1067 (malé trojúhelníky), FSC200/∆DSBA-like (malé čtverce) a 

FSC200/∆FKBP_N-like (velké čtverce). Počet intracelulárně žijících bakterií byl určen výsevem CFU. 

Výsledky reprezentují průměr ± standardní odchylku tří nezávislých experimentů, každý prováděný 

jako triplikát. Statistická významnost byla vyhodnocována s použitím one-way ANOVA následované 

Bonferroniho testem mnohačetného porovnávání; *, P ˂ 0.05; **, P ˂ 0.01; *** , P ˂ 0.001; ****, P ˂ 

0.0001 (porovnání FSC200/ΔFTS_1067, FSC200/∆DSBA-like, FSC200/∆FKBP_N-like s FSC200); #, 

P ˂ 0.05; ##, P ˂ 0.01; ###, P ˂ 0.001; ####, P<0.0001 (porovnání FSC200/∆DSBA-like, 

FSC200/∆FKBP_N-like s FSC200/ΔFTS_1067). 

 

 Dále jsme se zaměřili na roli DSBA-like domény v souvislosti s odolností vůči 

stresovým podmínkám. Při těchto testech byl sledován a porovnáván růst a přežívání 

mateřského kmene FSC200 a kmene mutantního FSC200/ΔDSBA-like za různých stresových 

podmínek. Největších rozdílů mezi těmito kmeny bylo pozorováno při vystavení kultur 

oxidativnímu stresu vyvolaného peroxidem vodíku. Kmen FSC200/ΔDSBA-like byl mnohem 

citlivější k oxidativnímu stresu než kmen mateřský FSC200. Znatelný defekt v přežívání byl 

zaznamenán ve všech sledovaných intervalech, kdy statisticky významné byly intervaly 

30 min a 40 min po přidání H2O2. Abychom zjistili, zda je tato změna fenotypu spojena pouze 

s delecí DSBA-like domény, byl tento pokus opakován také s kmeny FSC200/ΔFTS_1067 

(117) a FSC200/ΔFKBP_N-like (118). Kmen cFSC200, který vykazoval stejnou rezistenci 
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k působení peroxidu vodíku jako kmen mateřský, byl použit jako kontrola prokazující, že 

metoda trans-komplementace není zodpovědná za tuto změnu fenotypu (Obr. 6a). Výsledky 

jasně ukázaly, že všichni deleční mutanti jsou citlivější k peroxidu vodíku, což naznačovalo 

možnou roli proteinu FTS_1067 v oxidativním stresu. Pro další experiment byly jako 

oxidativní činidlo vybrány měďnaté ionty. Kultivace testovaných kmenů probíhala 

v přítomnosti CuCl2 po dobu 24 hodin a poté byl statisticky vyhodnocen rozdíl dosažených 

hodnot OD600. I tento test potvrdil výrazně zvýšenou citlivost všech tří typů delečních 

mutantních kmenů k působení oxidačních činidel ve srovnání s kmenem mateřským 

(Obr. 6b). Tyto výsledky naznačily možnou roli proteinu FTS_1067 v procesu izomerizace 

disulfidických můstků, a také to, že se na procesu adaptace bakterie na podmínky 

oxidativního stresu podílejí obě domény. 
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Obr. 6: Sledování růstu a přežívání mateřského kmene a kmenů mutantních za stresových podmínek. 

(A) Přežívání bakteriálních kmenů po přidání 0,03 % peroxidu vodíku. Alikvoty bakteriálních kultur 

byly naředěny a vysety na McLeod agar obohacený o hovězí haemoglobin a IsoVitalex. Počet žijících 

bakterií byl spočítán po 72 hodinách inkubace při 37 °C. (B) Úroveň růstu bakteriálních kmenů v 

kompletním Chamberlainově médiu obohaceném o chlorid měďnatý ve finální koncentraci 20 µM po 

24 hodinové inkubaci při 37 °C. Každý experiment byl třikrát opakován a data reprezentují průměr ± 

směrodatnou odchylku všech experimentů. FSC200 (body), cFSC200 (velké trojúhelníky), 

FSC200/∆FTS_1067 (malé trojúhelníky), FSC200/∆DSBA-like (malé čtverce), FSC200/∆FKBP_N-

like (velké čtverce). Statistická významnost byla vyhodnocována s použitím one-way ANOVA 

následované Bonferroniho testem mnohačetného porovnávání; *, P ˂ 0.05; **, P ˂ 0.01; ***, P ˂ 

0.001; ****, P ˂ 0.0001 (srovnání FSC200/ΔFTS_1067, FSC200/∆DSBA-like a FSC200/∆FKBP_N-

like s FSC200). 
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4.3 Funkční testy provedené s rekombinantním proteinem 

rFTS1067/ΔDSBA-like 

 Pro funkční testy zaměřené na studium katalytických aktivit spojených s doménami 

proteinu FTS_1067 bylo nutné připravit rekombinantní protein s delecí DSBA-like domény. 

 Pro přípravu rekombinantního proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-like byl použit expresní 

vektor pBAD/Myc-His (Invitrogen), do kterého byla vložena sekvence nukleotidů kódující 

doménu FKBP_N-like a pro purifikaci byla zvolena metoda afinitní chromatografie (His-Link 

Protein Purification Resin, Promega). Tato kombinace umožnila získat protein v dostatečné 

čistotě a množství pro provedení funkčních testů za účelem odhalení role proteinu a jeho 

domén v procesu infekce F. tularensis. Množství a čistota proteinu byla po každé purifikaci 

kontrolována měřením koncentrace bílkovin a elektroforetickou separací s následnou 

imunodetekcí s využitím dvou různých monoklonálních protilátek reagujících s dvěma 

odlišnými oblastmi proteinu (Anti-myc-HRP, Invitrogen; Anti-polyHistidine-Peroxidase, 

Sigma-Aldrich). Obdobná kontrola se prováděla také po expresi a purifikaci rekombinantních 

proteinů rFTS_1067 a rFTS_1067/ΔFKBP_N-like (118). 

 Protože protein FTS_1067 byl řazen do rodiny disulfid oxidoreduktáz, byl jako první 

experiment zvolen test sledující oxidoreduktázovou aktivitu rekombinantního proteinu. 

Rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-like neobsahuje motiv -CXXC-, který je 

spojován s disulfid oxidoreduktázovou aktivitou (187), očekávalo se tedy, že zkrácený protein 

nebude tuto aktivitu vykazovat. Předpokládaná ztráta této aktivity byla potvrzena pomocí 

testu založeného na schopnosti proteinu redukovat lidský inzulín (Obr. 7). Již dříve bylo 

prokázáno, že ani rFTS_1067/ΔFKBP_N-like nevykazuje disulfid oxidoreduktázovou aktivitu 

(Obr. 7) (118). Tuto aktivitu má zachovanou pouze protein FTS_1067 obsahující obě domény. 

Z toho lze usuzovat, že obě domény mají podíl na schopnosti proteinu FTS_1067 vystupovat 

jako disulfid oxidoreduktáza. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
Obr. 7: Měření oxidoreduktázové aktivity. Enzymatická redukce inzulínu v přítomnosti dithiothreitolu 

byla sledována jako stupeň zákalu měřeného při OD650.Experiment byl proveden bez jakéhokoli 

proteinu (černé body), s 5 µM thioredoxinem jako s pozitivní kontrolou (černé čtverce), s 5 µM 

rFTS_1067 (bílé body), s 5 µM rFTS_1067/∆DSBA-like (černé trojúhelníky) nebo s 5 µM 

rFTS_1067/∆FKBP_N-like (bílé kosočtverce). 

 

 Dalším krokem bylo testování rekombinantního proteinu pro ověření jeho role jako 

disulfid izomerázy. V předchozích testech prováděných s mutantním kmenem s delecí DSBA-

like domény se ukázala jeho zvýšená citlivost k účinkům oxidativního stresu. Tento trend byl 

sledován také u mutantního kmene s delecí FKBP_N-like domény nebo celého genu pro 

protein FTS_1067. Tyto výsledky poukázaly na možnou roli proteinu FTS_1067 při 

izomerizaci nesprávně vytvořených disulfidických vazeb. K ověření existence funkční 

izomerázové aktivity a k určení, která z domén je pro tuto funkci nezbytná, byl otestován 

nejen rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-like, ale také rFTS_1067 (118) a 

rFTS_1067/ΔFKBP_N-like (118).  

 Pro tyto účely byly použity dva různé enzymatické testy. Při prvním se studovala 

schopnost redukovaných forem rekombinantních proteinů přeskupit špatně vytvořené 

disulfidické můstky oxidované RNázy A a tak jí znovu navrátit její enzymatickou aktivitu. 

Hodnota hydrolýzy cCMP nativní RNázou A byla stanovena jako 100% aktivita (Obr. 8 – 

sloupec 1) a aktivita RNázy A v ostatních vzorcích byla vyjádřena jako procento aktivity 

nativní RNázy A. Aktivita samotné oxidované RNázy A a aktivita oxidované RNázy A 

inkubované společně s redukovanou protein disulfid izomerázou (PDI, Sigma-Aldrich) byly 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 40 50

Ab
so

rb
an

ce
 6

50
 n

m
 

Čas (minuty) 

5 µM rFTS_1067/ΔDSBA-like 

pozitivní kontrola

negativní kontrola

5 µM rFTS_1067/ΔFKBP_N-like 

5 µM rFTS_1067



60 
 

použity jako negativní kontrola a pozitivní kontrola (Obr. 8 – sloupec 2 a 6). Oxidovaná 

forma RNázy A vykazovala pouze 20% hydrolýzu cCMP ve srovnání s nativní RNázou A. 

Inkubace oxidované RNázy A společně s rFTS_1067 vedla k obnovení její aktivity na téměř 

50 %. Podobné navýšení aktivity bylo pozorováno, pokud byla oxidovaná RNáza A 

inkubována společně s redukovanou PDI (62 %). Nicméně přítomnost rFTS_1067/ΔDSBA-

like nebo rFTS_1067/ΔFKBP_N-like v reakční směsi nevedla k navrácení aktivity oxidované 

RNázy A (Obr. 8). 

 Druhý enzymatický test využíval toho, že u RNázy A dojde při 65 °C v neredukujícím 

prostředí k přeskupení její terciální struktury a ztrátě aktivity, ale její disulfidické můstky 

přesto zůstávají zachovány. V průběhu následného ochlazení se RNáza A navrací do své 

původní konformace a stává se opět enzymaticky aktivní. Pokud je RNáza A během teplotní 

inaktivace inkubována společně s proteinem s izomerázovou aktivitou, dojde vlivem jeho 

působení k přeskupení disulfidických vazeb a po následném ochlazení nedojde k obnovení 

aktivity RNázy A (179). Podobně jako u předchozího experimentu byla jako hodnota 100 % 

aktivity stanovena hydrolýza cCMP teplotně inaktivovanou a následně ochlazenou RNázou A 

(Obr. 8 – sloupec „a“) a aktivita RNázy A u ostatních vzorků byla vyjádřena jako procento 

aktivity teplotně inaktivované a ochlazené RNázy A. Obdobně jako u předchozího testu bylo 

prokázáno, že pouze přítomnost rFTS_1067 během teplotní inaktivace RNázy A vedla 

k částečnému snížení její aktivity (51 %) (Obr. 8 - sloupec „b“), kdežto inkubace 

s rekombinantními proteiny s částečnou delecí (rFTS_1067/ΔDSBA-like a 

rFTS_1067/ΔFKBP_N-like) měla pouze zanedbatelný efekt na aktivitu RNázy A (Obr. 8 – 

sloupec „c“ a „d“ ). 
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0.05; **, P ˂ 0.01; *** , P ˂ 0.001 (srovnání aktivity oxidované RNázy A s aktivitou oxidované 

RNázy A inkubované společně s redukovaným rFTS_1067); #, P ˂ 0.05; ##, P ˂ 0.01; ###, P ˂ 0.001 

(srovnání aktivity RNázy A po inkubaci při 65 °C společně s redukovaným rFTS_1067 s aktivitou 

RNázy A po inkubaci při 65 °C společně s redukovaným rFTS_1067/ΔDSBA-like nebo redukovaným 

rFTS_1067/ΔFKBP_N-like). 

 

 Získané výsledky jsou v souladu s naší hypotézou, že protein FTS_1067 má disulfid 

izomerázovou aktivitu, a že pro tuto funkci jsou nezbytné obě funkční domény, DSBA-like i 

FKBP_N-like. 

 Studie Schmidt et al. (118) ukázala, že protein FTS_1067 má při in vitro studiích 

chaperonovou aktivitu, která byla přisouzena DSBA-like doméně, ačkoliv aktivita samotné 

FKBP_N-like domény nebyla určena. Další funkční analýza rekombinantního proteinu 

rFTS_1067/ΔDSBA-like byla tedy zaměřena na studium in vitro chaperonové aktivity 

FKBP_N-like domény. Tato aktivita byla měřena nepřímo pomocí kvantifikace enzymové 

aktivity teplotně inaktivované citrát syntázy. Citrát syntáza je inaktivována inkubací při 

43 °C, kdy dochází k tvorbě agregátů. Stupeň její inaktivace může být sledován pomocí 

měření její zbývající aktivity (177). Aktivita nativní CS byla stanovena jako 100 %. Poté byla 

CS inkubována s/bez rekombinantního proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-like při 43 °C, po dobu 

16 minut a v určených intervalech byly odebrány alikvoty, ve kterých byla měřena zbývající 

aktivita CS. Ze získaných výsledků vyplývá, že rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-

like je schopen zpomalovat tvorbu agregátů CS, ale není schopen ji zcela zastavit (Obr. 9). 

Následně byla monitorována aktivita teplotně inaktivované CS s/bez rekombinantního 

proteinu rFTS_1067 nebo rFTS_1067/ΔFKBP_N-like. Výsledky našich analýz potvrdily, že 

protein FTS_1067 má chaperonovou aktivitu, ale proti výsledkům Schmidt et al. (118), že 

rekombinantní protein rFTS_1067/ΔFKBP_N-like vykazuje pouze velmi slabou 

chaperonovou aktivitu, kdy statistická významnost byla zaznamenána jen u intervalu 2 minut. 

Na druhou stranu rekombinantní protein rFTS_1067 a rFTS_1067/ΔDSBA-like měly 

v testech srovnatelnou aktivitu, kdy statisticky významnými byly všechny testované intervaly. 

Tyto výsledky tedy ukazují, že rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-like vykazuje in 

vitro podobnou chaperonovou aktivitu jako nezkrácená forma rekombinantního proteinu 

FTS_1067, a že FKBP_N-like doména je zodpovědná za chaperonovou aktivitu proteinu 

FTS_1067. 
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protein rFTS_1067/ΔDSBA-like vyskytuje v neredukujícím prostředí jako oligomer, 

konkrétně jako trimer (Obr. 10). 

 

 
Obr. 10: Stanovení oligomerního stavu rFTS_1067/ΔDSBA-like s použitím BN-PAGE. Purifikovaný 

rekombinantní protein byl nanesen na BN-PAGE s lineárním gradientem 4,5-16%. Poté byl protein 

přenesen na PVDF membránu metodou semi-dry western blotting a detekován protilátkou anti-His (A) 

a anti-myc  (B). Výpočet molekulové hmotnosti rekombinantního proteinu. Kosočtverce reprezentují 

body odpovídající molekulovému standardu, červený bod je relativní pohyblivost (Rm) 

rekombinantního proteinu (C). 

 

4.4  Ověřování potenciálních vazebných partnerů proteinu FTS_1067 

metodou bakteriálního dvouhybridového systému 

 Jak již bylo zmíněno dříve, předpokládá se, že protein FTS_1067 není virulenčním 

faktorem v pravém slova smyslu, ale že jeho substráty, tedy proteiny ovlivňované jeho 

katalytickou aktivitou, jsou skutečnými virulenčními faktory. Z tohoto důvodu jsme se rovněž 

zaměřili na identifikaci vazebných partnerů proteinu FTS_1067. 

 Při studii zacílené na potvrzení potenciálních vazebných partnerů proteinu FTS_1067 

se vycházelo z experimentu využívající metodu imunoprecipitace a následné analýzy 

eluovaných komplexů pomocí LC-MALDI (121,127). Tato data byla srovnána s 

výsledky proteomické studie publikované dříve (117) a v obou případech byl mezi 

identifikovanými proteiny popsán i protein D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáza (penicilin 

vázající protein) s označením FTS_1034. Tento protein byl vybrán pro následnou analýzu 
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společně s dalším kandidátním proteinem Hly-D (FTS_0036) nalezeným metodou 

imunoprecipitace (121,127). Pro ověření interakcí vytipovaných proteinů s proteinem 

FTS_1067 byl použit bakteriální dvouhybridový systém (180) a modifikovaný bakteriální 

dvouhybridový systém vyvinutý týmem Karimova et al. (181).  

 V případě prvního bakteriálního dvouhybridového systému (B2H) se sledovalo 

množství vytvořené β-galaktosidázy, které je úměrné síle protein-proteinové interakce (180). 

Protein FTS_1067 byl spojen s N-koncem ω podjednotky RNA polymerázy a sledovaní 

potenciální vazební partneři byli spojeni s N-koncem DNA vazebné domény „zinkového 

prstu“. V tomto systému je nutné, aby k interakci obou proteinových partnerů došlo v oblasti 

cytoplazmy. Aby se zabránilo úniku fúzních proteinů FTS_1067 a FTS_1034 z cytoplazmy, 

došlo již při navrhování a konstrukci fúzních plazmidů k vypuštění sekvencí kódujících 

signální peptid. Nicméně měření β-galaktosidázové aktivity po kotransformaci plazmidů 

nesoucích fúzní konstrukty pro sledování protein-proteinových interakcí proteinu FTS_1067 

vždy s jedním z jeho vytipovaných partnerů poskytlo pouze negativní výsledky (Obr. 11). 

 

 
Obr. 11: Kmen E. coli KDZif1ΔZ nesoucí plazmidy se –Zif a –ω fúzemi studovaných proteinů byl 

použit k měření β-galaktosidázové aktivity. Jako pozitivní kontrola byly použity fúzní proteiny 

MglA-Zif a SspA-ω. Jako negativní kontrola byly použity prázdné plazmidy pACTR-Ap-Zif a 

pBRGP- ω. Hodnoty β-galaktosidázové aktivity (v Millerových jednotkách) představují průměr ± 

standardní odchylku dvou nezávislých experimentů s dvěma různými klony. FTS_0036-ω 

FTS_1067-Zif (1), FTS_1034-ω FTS_1067-Zif (2), pBRGP-ω FTS_1067-Zif (3), SspA-ω MglA-Zif 

(4), pBRGP-ω pACTR-Ap-Zif (5). 
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 Výhodou druhého bakteriálního dvouhybridového systému BACTH je skutečnost, že 

úspěšnost detekce interakce proteinů nezáleží na jejich lokalizaci uvnitř buňky. BACTH 

systém je založen na obnovení funkce adenylátcyklázy, jež produkuje cAMP. Tato molekula 

může volně difundovat v buňce a slouží jako aktivátor exprese různých operonů např. mal 

operonu nezávisle na lokalizaci interagujících proteinů. Vybrané proteiny stejně tak jako 

protein FTS_1067 byly spojeny s T18 a T25 doménami adenylátcyklázy. Tentokrát jsme 

zachovali signální sekvence proteinů FTS_1067 a FTS_1034. Předpokládáli jsme, že při fúzi 

proteinů k N-konci domén adenylátcyklázy, by mohly být fúzní proteiny (FTS_1067_AC, 

FTS_1034_AC) navedeny do periplazmy, kde se nevyskytuje ATP. Proto spojení proběhla 

vždy ve variantě s N-koncem nebo C-koncem domén. Pokud by testované proteiny 

interagovali s proteinem FTS_1067, došlo by k obnovení funkce adenylátcyklázy a původní 

cya- kmen E. coli by byl schopen fermentovat maltózu přítomnou v indikátorovém médiu. 

Všechny možné kombinace pro interakci vytipovaných proteinů byly testovány a všechny 

poskytly negativní výsledky. Na Obr. 12 jsou ukázány výsledky, které byly dosaženy 

v experimentu, kdy všechny testované proteiny byly fůzovány k C-konci domén T18 nebo 

T25 adenylátcyklázy. Jak je vidět z Obr. 12, pouze E. coli, které nesly fúzní proteiny IglA a 

IglB, byly schopny fermentace maltózy a tudíž jsme potvrdili, že tyto proteiny spolu 

interagují. Pozitivní výsledek interakce mezi proteiny IglA a IglB byl očekáván, neboť již 

dříve bylo popsáno, že tyto proteiny tvoří komplex v rámci struktury zvané pili typu VI (189). 
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Obr. 12: Testování interakcí vybraných proteinů s proteinem FTS_1067. 2μl bakteriální kultury vždy 

ze tří klonů E. coli DHM1 nesoucích upravené plazmidy pKT25 a pUT18C byly nakápnuty na 

indikátorové plotny. (A) LB plotny obsahující kanamycin, ampicilin, IPTG a X-Gal (B). MacConkey 

plotny obsahující kanamycin, ampicilin, maltózu a ITPG. A) BACTH negativní kontrola, B) BACTH 

pozitivní kontrola, C) FTS_0036pUT18C + FTS_1067pKT25, D) FTS_0036pKT25 + 

FTS_1067pUT18C, E) FTS_1034pUT18C + FTS_1067pKT25, F) FTS_1034pKT25 + 

FTS_1067pUT18C, G) pUT18C + FTS_1067pKT25, H) pKT25 + FTS_1067pUT18C, I) 

IglApUT18C + IglBpKT25, J) IglApKT25 + IglBpUT18C. 

 

  

A) B) 
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5 Diskuze 
 Francisella tularensis je vysoce infekční bakterie patřící do kategorie A biologických 

agens zneužitelných pro bioterorismus (16). Z tohoto důvodu probíhá v posledních letech 

intenzivní výzkum zaměřený na pochopení molekulárních mechanizmů virulence mikroba. 

Jejich znalost je nezbytná pro vývoj účinných profylaktických prostředků proti tularemickému 

onemocnění. Konzervovaný lipoprotein FTS_1067 s homologií k proteinům rodiny disulfid 

oxidoreduktáz je jedním z klíčových faktorů, které se na virulenci F. tularensis podílí 

(117,185). V této studii jsme se zaměřili na charakterizaci jeho biologické funkce s důrazem 

na roli FKBP_N-like i DSBA-like domény a na potvrzení několika vytipovaných vazebných 

partnerů, kteří by díky své spolupráci s proteinem FTS_1067 mohli hrát významnou roli ve 

virulenci bakterie. 

 Metodou komplementace in trans byl připraven mutantní kmen FSC200/ΔDSBA-like 

s delecí DSBA-like domény. Správnost delece byla ověřena na úrovni genomu metodou 

sekvenace a tvorba zkráceného proteinu pak byla potvrzena pomocí hmotnostní spektrometrie 

a imunodetekce. Metoda detekce proteinu pomocí protilátky ukázala, že úroveň exprese 

proteinu obsahujícího FKBP_N-like doménu nedosahovala úrovně proteinu FTS_1067 

v mateřském kmeni, nicméně byla zhruba shodná s úrovní exprese proteinu FTS_1067 

tvořeného trans-komplementovaným kmenem cFSC200. Protože tento kmen cFSC200 

vykazuje stejný fenotyp při testech virulence in vivo a in vitro jako mateřský kmen FSC200 

(118,120), jsme přesvědčeni, že naše výsledky testování mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-

like nejsou pouze důsledkem nižší exprese zkráceného proteinu. Pro potřeby funkčních analýz 

byl připraven rekombinantní protein se shodnou delecí. 

 Delece sekvence v genu fts1067, která koresponduje s DSBA-like doménou, vede 

in vivo k oslabení virulence v myším modelu infekce. Tento výsledek je v souladu s již 

publikovanými studiemi (67,116,185) a ukazuje na významnou roli domény DSBA-like 

v rámci virulence F. tularensis. Mutantní kmen s delecí DSBA-like domény na rozdíl od 

kmene s delecí celého genu fts1067 (117) nebyl schopen navodit plnou protekci vůči 

mateřskému virulentnímu kmeni, podobně jako je tomu u kmene s delecí FKBP_N-like 

domény (118). Oba tyto mutantní kmeny navozují protekci, kterou lze označit jako dávkově 

závislou a je tedy ve své podstatě slabší, než protekce navozená kmenem s delecí celého genu 

fts1067. Ponechání pouze jedné (nebo druhé) domény vede tedy ke snížení 

imunostimulačního potenciálu mutanta, ale molekulární podstatu této změny nejsme zatím 
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schopni vysvětlit. Nicméně od koncentrace 105 CFU/myš je již stimulace hostitelského 

organizmu dostatečná a dochází k navození plné protekce.  

 Dále jsme prokázali, že šíření bakterií mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like ve 

sledovaných hostitelských orgánech během infekce je podobné, jako bylo sledováno u kmene 

s delecí celého genu pro protein FTS_1067 (186). Největší bakteriální nálož byla prokázána 

ve slezině a dále v játrech a v plicích. Oproti kmeni FSC200/ΔFTS_1067 byl ale kmen s 

delecí DSBA-like odstraněn ze sledovaných orgánů rychleji, což naznačuje sníženou 

schopnost mutantního kmene odolávat hostitelské imunitní odpovědi. Srovnání s kmenem 

FSC200/ΔFKBP_N-like ukazuje podobné koncentrace bakterií v játrech a plicích. Rozdíl byl 

pouze v eliminaci bakterií ze sleziny, kde kmen FSC200/ΔFKBP_N-like perzistoval po celou 

dobu experimentu.  

 Další studovanou vlastností byla schopnost bakterií mutantního kmene vstoupit a 

replikovat se uvnitř myších primárních kostně-dřeňových makrofágů. Ze srovnání 

s mateřským kmenem FSC200 vyplývá, že mutantní kmen je schopen vstoupit do hostitelské 

buňky, ale následně nedochází k efektivní proliferaci. Do srovnání byl následně zahrnut také 

kmen s delecí celého genu pro protein FTS_1067 a kmen s delecí domény FKBP_N-like. Toto 

vzájemné porovnání ukázalo, že ačkoli jsou oba mutantní kmeny s částečnou delecí defektní 

v replikaci uvnitř buňky, je jejich replikace signifikantně vyšší než replikace kmene s delecí 

celého genu fts1067. Z těchto výsledků lze odvodit, že pro schopnost replikace uvnitř 

hostitelské buňky je zapotřebí obou domén, a že žádná doména není pro zachování této 

důležité vlastnosti intracelulárního patogena dominantní. 

 Použitím testů zaměřených na sledování odolnosti kmene FSC200/ΔDSBA-like vůči 

stresovým podmínkám jsme prokázali roli DSBA-like domény, ale překvapivě také FKBP_N-

like domény, v adaptaci na oxidativní stres. Žádný z použitých delečních kmenů 

(FSC200/ΔFTS_1067, FSC200/ΔDSBA-like a FSC200/ΔFKBP_N-like) nebyl schopen růst a 

přežívat srovnatelně s mateřským kmenem FSC200 v prostředí obsahujícím peroxid vodíku 

nebo chlorid měďnatý. Během oxidativního stresu jsou cysteinové zbytky náchylné k oxidaci 

a mají sklon vytvářet nesprávné disulfidické můstky, které vedou k následné špatné 

konformaci proteinu (178). Jak bylo zmíněno dříve, gen fts1067 kóduje protein 

obsahující -CXXC- motiv, který má v poloze druhého X aminokyselinu tyrosin. Umístění 

polární aminokyseliny v této pozici je spíše typické pro proteiny rodiny disulfid izomeráz než 

disulfid oxidoreduktáz (190,191). Naše výsledky ukazují důležitou roli obou domén proteinu 

FTS_1067 v adaptaci na oxidativní stres a zároveň tím naznačují, že disulfid izomerázová 

aktivita je dominantní charakteristikou proteinu FTS_1067. Tyto výsledky jsou podpořeny 
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faktem, že pokud dojde u E. coli ke ztrátě genu kódujícího periplazmatický protein DsbC 

s disulfid izomerázovou aktivitou, dochází ke zvýšené citlivosti k účinkům chloridu 

měďnatého, zatímco delece genu kódujícího protein DsbA (disulfid oxidoreduktáza) k této 

zvýšené citlivosti nevede (178). Ve studii autorů Achard et al. (192) je popsána role 

měďnatých iontů v odpovědi myších makrofágů na infekci Salmonellou a autoři ve své 

publikaci popisují, že měďnaté ionty patří k efektivní obraně hostitele vůči patogenu. Role 

měďnatých iontů jako pomocníků při aktivaci baktericidní aktivity makrofágů byla popsána 

také v několika dalších publikacích, stejně jako celková role těchto iontů v rámci vrozené i 

získané imunity hostitele (193–198). Toto může poukázat i na konkrétnější roli proteinu 

FTS_1067 v boji Franciselly proti hostitelské imunitní odpovědi. Použitím dvou různých 

enzymatických testů jsme prokázali, že obě domény proteinu FTS_1067 jsou nezbytné pro 

účinnou izomerázovou aktivitu, a že ztráta DSBA-like nebo FKBP_N-like domény vede 

k jejímu silnému oslabení. Navíc usuzujeme, že ztráta izomerázové aktivity vede k defektu 

přežívání bakterie vlivem neschopnosti opravovat chybně vytvořené disulfidické vazby a tím 

dochází k oslabení virulence. Dále se vlivem ztráty izomerázové aktivity mohou chybně 

sbalené proteiny hromadit v oblasti periplazmy (117). Krom toho studie prováděné s E. coli 

prokázaly, že účinnost disulfid izomerázy jako katalyzátoru tvorby správných disulfidických 

vazeb v prostředí oxidativního stresu je výrazně zvýšena, pokud je současně v těsné blízkosti 

protein s peptidyl-prolyl cis-trans izomerázovou aktivitou (199). Vzhledem k tomu, že protein 

FTS_1067 je tvořen jednak FKBP_N-like doménou s peptidyl-prolyl cis-trans izomerázovou 

aktivitou a jednak DSBA-like doménou, nabízí se hypotéza, že FKBP_N-like doména 

podporuje doménu DSBA-like v její disulfid izomerázové aktivitě podobně, jako se vzájemně 

podporují dva různé proteiny u E. coli. 

 Během vypracovávání této studie skupina autora Qin et al. publikovala výsledky 

ukazující roli proteinu FTT1103 (nomenklatura F. tularensis subsp. tularensis kmen SchuS4, 

homolog FTS_1067, FipB) a jeho domény FKBP_N-like jako disulfid izomerázy (116). Ve 

své studii se nicméně více nezabývají konkrétní rolí FKBP_N-like domény a ani zapojením 

izomerázové aktivity ve virulenci F. tularensis. Navíc ve své práci sledovali, že izomerázová i 

oxidoreduktázová aktivita proteinu FTT1103 je závislá na jeho redukované podobě, která je 

udržována přímou interakcí FipB s Mip orthologem FipA (FTT1102, nomenklatura 

F. tularensis subsp. tularensis kmen SchuS4) (116). Naše výsledky potvrzují důležitost 

redukovaného stavu FTS_1067 pro izomerázovou aktivitu, ale role proteinu FTS_1068 

(FTT1102 homolog v kmeni FSC200) je sporná. Již dříve jsme připravili deleční kmen 

FSC200/ΔFTS_1068 a tento kmen má zachovanou virulenci v myším modelu s. c. infekce i 
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schopnost proliferovat v BMMs (data nepublikována). A proto přinejmenším v kmeni 

FSC200 je aktivita proteinu FTS_1067 nezávislá na přítomnosti proteinu FTS_1068. 

Ren et al. ve své nedávné publikaci zaměřené na identifikaci substrátů proteinu FTS_1096 

(nomenklatura F. tularensis subsp. holarctica kmen LVS, homolog FTS_1067) mimo jiné 

také zjistil, že tento protein má oxidoreduktázovou a izomerázovou aktivitu. Ve své práci 

ukazuje, že izomerázová aktivita je úzce spjata s virulencí, a že je regulována pomocí cisPro 

motivu. Tento motiv vykazuje polymorfizmus na úrovni jedné aminokyseliny mezi 

F. tularensis subsp. tularensis (typ A) a F. tularensis subsp. holarctica (typ B). Nicméně ani 

v této publikaci nejsou diskutovány konkrétní role jednotlivých domén (119).  

 Bylo popsáno, že proteiny rodiny Mip se vyskytují jako homodimery, které interagují 

pomocí FKBP_N-like domén (200). Naše výsledky toto zjištění podporují i v případě proteinu 

FTS_1067. Analýza metodou BN-PAGE prokázala, že doména FKBP_N-like existuje 

v nativním prostředí v oligomerním, pravděpodobně v trimerním stavu. Tento náš výsledek je 

v rozporu s výsledky publikovanými Schmidt et al. a Qin et al. (116,118), kde autoři 

předpokládají, že k asociaci domén dochází pomocí tvorby disulfidických můstků za účasti      

-CXXC- motivu. Ale vzhledem k tomu, že v sekvenci  rekombinantního proteinu 

rFTS1067/ΔDSBA-like není žádný volný cystein a protein se vyskytuje pouze v oligomerním 

stavu, musí existovat jiný mechanizmus zapojený do oligomerizace proteinu FTS_1067. 

Cystein se vyskytuje pouze v pozici 22 a je lipidován, nemůže tudíž sloužit k tvorbě 

disulfidické vazby (117). Naši hypotézu navíc podporuje nedávno vydaná publikace zaměřená 

na elektrochemickou charakterizaci rekombinantního proteinu FTT1103. V této práci 

prokazují tvorbu pravděpodobně trimerní struktury FTT1103 a ukazují, že její tvorba není 

závislá na vzniku disulfidických můstků (201). Přesný způsob vzniku oligomerního stavu 

FTS_1067 ale musí být v budoucnu ještě více objasněn. 

 Jak bylo již dříve zmíněno, FKBP_N-like doména vykazuje homologii s FkpA 

proteinem E. coli (202), který má chaperonovou aktivitu (104). Molekulární chaperony jsou 

schopné efektivně zpomalit agregaci citrát syntázy způsobenou zvýšenou teplotou (177). 

Chaperonová aktivita rekombinantního proteinu rFTS_1067 a rFTS1067/ΔFKBP_N-like byla 

potvrzena již ve dříve vydané publikaci (118). V této publikaci bylo prokázáno, že rFTS_1067 

má in vitro chaperonovu aktivitu a že delece FKBP_N-like domény vede ke zvýšení této 

aktivity. A přesto, že nebyla dále sledována samotná aktivita FKBP_N-like domény, byl 

vyvozen závěr, že pouze doména DSBA-like je odpovědná za chaperonovou aktivitu proteinu 

rFTS_1067. Oproti tomu výsledky získané v naší studii ukazují schopnost rekombinantního 

proteinu rFTS_1067/ΔDSBA-like zpomalit tvorbu agregátů citrát syntázy. To znamená, že 
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rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-like má in vitro chaperonovou aktivitu, na které se 

podílí FKBP_N-like doména.  

 Souhrnně lze tedy říci, že výsledky testování rekombinantního proteinu rFTS_1067 

prokázaly roli FKBP_N-like domény a také DSBA-like domény v disulfid izomerázové a 

oxidoreduktázové aktivitě a také potvrdily roli domény FKBP_N-like v chaperonové aktivitě 

proteinu FTS_1067. Oproti předchozím studiím byla rovněž prokázána oligomerizační 

schopnost FKBP_N-like domény, která není závislá na oxidaci cysteinových zbytků. Tato 

studie také ukázala význam izomerázové aktivity proteinu FTS_1067 na virulenci 

F. tularensis a jako první ukázala nezbytnost kooperace obou domén pro správnou funkci 

proteinu FTS_1067. 

 Dalším tématem této práce bylo potvrzení několika vytipovaných proteinů jako 

potenciálních vazebných partnerů proteinu FTS_1067. Vycházeli jsme z prací z našeho 

pracoviště (117,121), kdy se jako nejvhodnější k dalšímu testování jevily proteiny FTS_1034 

a FTS_0036. První jmenovaný protein, D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáza, byl 

identifikován v obou studiích zabývajících se touto problematikou, druhý Hly-D sekreční 

protein byl identifikován v jedné z nich. D-alanyl-D-alanin karboxypeptidáza je homolog 

virulečního faktoru B. abortus a jeden ze tří cysteinů v sekvenci tohoto proteinu se 

pravděpodobně podílí na tvorbě disulfidického můstku (123–125). Hly-D sekreční protein 

patří do skupiny proteinů, které zajišťují export látek skrze bakteriální membránu, a 

v sekvenci obsahuje čtyři cysteinové můstky (DiANNA 1.1 web server). Pro potvrzení 

předchozích výsledků a prokázání interakce těchto proteinů s proteinem FTS_1067 byly 

zvoleny metody vycházející z bakteriálního dvouhybridového systému. První metoda (B2H) 

byla založena na spuštění transkripce Zif-dependentního lacZ reportérového genu (167) a 

druhá spočívala v rekonstituci adenylátcyklázové domény (181). Výsledky testování byly pro 

oba vybrané proteiny překvapivě negativní a pomocí tohoto experimentu se nepodařilo 

potvrdit, že by protein FTS_1067 s některým z těchto testovaných proteinů přímo interagoval 

(127). Lze namítnout, že u bakteriálních dvouhybridových systémů se interakce proteinů 

odehrávají v redukujícím prostředí cytoplazmy a že FTS_1067 jako ostatní bakteriální DsbA 

proteiny funguje v oxidovaném stavu, což je v cytoplazmě nereálné. Protein FTS_1067 a jeho 

homolog FTT_1103 v SchuS4 kmeni nicméně nejsou typické DsbA proteiny a naše výsledky 

(120) a rovněž práce autorů Qin et al. (116) prokázaly, že pro jejich izomerázovou a 

oxidoreduktázovou aktivitu musí být v redukovaném stavu. Z toho vyplývá, že by redukující 

prostředí v cytoplazmě nemělo být limitujícím faktorem pro zachycení interakcí v rámci 

bakteriálních dvouhybridových systémů. Problematice identifikace substrátů proteinu 



73 
 

FTL_1096, který je homologem proteinu FTS_1067 u F. tularensis subsp. holarctica kmen 

LVS, se ve své nedávno publikované práci věnovala také skupina Ren et al. (119). Zmiňovaní 

autoři připravili mutantní kmen pro protein FTL_1096, ve kterém zaměnili katalytické místo 

DSBA-like domény na -CXXS-. Touto mutací zachovali schopnost proteinu tvořit 

disulfidické vazby se substráty a zároveň docílili toho, že v nepřítomnosti redukujícího činidla 

není protein schopen se z komplexu uvolnit. Pomocí takto navrženého experimentu se jim 

podařilo zachytit a identifikovat více než 50 substrátů. Mezi těmito substráty byly také 

proteiny, které se již dříve podařilo identifikovat ve studii Straskova et al. (117) a později také 

v práci Šenitková I. (121) Těmito proteiny jsou FTL_0038 (FTS_0036), FTL_1060 

(FTS_1034), FTL_1306 (FTS_1279), FTL_1521 (FTS_1485), FTL_1532 (FTS_1495) a 

FTL_1579 (FTS_1538), přičemž první dva jmenované proteiny byly testovány pro potvrzení 

protein-proteinových interakcí s využitím bakteriálních dvouhybridových systémů (127).  

Vzhledem k výše uvedenému se tedy zdá, že protein FTS_1067 a jeho substráty musí být 

lokalizovány mimo cytoplazmu, aby mohlo dojít k jejich vzájemné interakci a tudíž jsou pro 

dvouhybridové systémy nedetekovatelné. Rovněž nemůžeme vyloučit ani existenci dalšího 

proteinu, který proteinu FTS_1067 pomáhá a bez nějž k interakcím se substráty nedochází. 
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6 Závěr 
 

1. Metodou komplementace in trans delečního kmene FSC200/ΔFTS_1067 byl 

připraven nový mutantní kmen s delecí DSBA-like domény proteinu FTS_1067. 

Tento kmen dostal označení FSC200/ΔDSBA-like. Schopnost nově připraveného 

kmene tvořit zkrácený protein byla ověřena pomocí dvou různých metod. První 

metodou byla kombinace kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 

(LC-MS/MS) a druhou použitou metodou byla detekce proteinu v celobuněčném 

lyzátu s využitím značené protilátky. 

2. S využitím in vivo a in vitro metod došlo k charakterizaci fenotypu nově 

připraveného mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like, což nám pomohlo lépe 

porozumět roli obou domén ve virulenci F. tularensis.  

U mutantního kmene FSC200/ΔDSBA-like došlo k oslabení virulence v myším 

modelu infekce a kmen byl schopen navodit dávkově závislou protekci proti 

mateřskému kmeni FSC200, který je plně virulentní. Dávka, která je schopna 

chránit myši BALB/c proti infekci, byla stanovena jako 105 CFU/myš. Studium 

zastoupení bakterií kmene FSC200/ΔDSBA-like v játrech, slezině a plicích 

ukázalo, že mutantní kmen je schopen ve sledovaných orgánech po určitou dobu 

přežívat, ale není schopen se účinně replikovat tak, jako virulentní mateřský kmen, 

aby vyvolal onemocnění. Po určité době dochází naopak k jeho úplné eliminaci. 

Všechny tyto in vivo provedené experimenty prokázaly schopnost mutantního 

kmene dostatečně stimulovat imunitní odpověď hostitele, která vede k odstranění 

mutantního kmene z organizmu hostitele a navození protekce vůči následné 

infekci plně virulentním kmenem FSC200. 

In vitro testování zaměřené na schopnost bakterií vstoupit a replikovat se uvnitř 

primárních kostně-dřeňových makrofágů ukázalo, že mutantní kmen neztratil 

schopnost vstoupit do makrofágů. Výrazný defekt byl ale pozorován ve schopnosti 

replikace uvnitř makrofágů. Z výsledků tedy vyplývá, že DSBA-like doména má 

velký význam pro intracelulární přežívání a replikaci F. tularensis uvnitř 

hostitelské buňky. 

Další testy provedené s mutantním kmenem měly simulovat prostředí, se kterým 

se patogen setkává v průběhu napadení hostitele. Patří mezi ně zvýšená teplota, 

deplece železa, kyselé prostředí, osmotický stres a oxidativní stres. A právě 
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oxidativní stres navozený peroxidem vodíku a chloridem měďnatým upozornil na 

významnou roli proteinu FTS_1067 v boji s působením oxidativních činidel a na 

to, že pro správnou funkci proteinu je nutná přítomnost obou domén a nikoli pouze 

domény DSBA-like obsahující aktivní -CXXC- motiv. 

3. Rekombinantní protein rFTS_1067/ΔDSBA-like byl připraven vložením 

nukleotidové sekvence kódující doménu FKBP_N-like do expresního vektoru 

pBAD/Myc-His. Vznikající zkrácený protein byl purifikován metodou afinitní 

chromatografie. Optimalizace procesu exprese a purifikace umožnila získat 

rekombinantní protein v dostatečné koncentraci a čistotě, aby mohl být následně 

použit ve funkčních testech. 

4. Test oxidoreduktázové aktivity potvrdil, že absence motivu -CXXC- vede ke ztrátě 

disulfid oxidoreduktázové aktivity, která byla již dříve u proteinu FTS_1067 

potvrzena. 

V návaznosti na výsledky testování odolnosti mutantního kmene vůči 

oxidativnímu stresu bylo další testování rekombinantního proteinu zaměřeno na 

jeho případnou izomerázovou aktivitu. Tato aktivita byla potvrzena dvěma 

nezávislými testy. Izomerázová aktivita byla proměřena také u rekombinantních 

proteinů rFTS_1067 a rFTS_1067/ΔFKBP_N-like a porovnání výsledků ukázalo, 

že obě domény jsou nezbytné pro zachování této aktivity. 

Testování chaperonové aktivity rekombinantního proteinu s delecí DSBA-like 

domény prokázalo roli zbylé FKBP_N-like domény ve schopnosti zpomalovat 

tvorbu agregátů citrát syntázy. Tato in vitro změřená chaperonová aktivita byla na 

podobné úrovni jako aktivita změřená u nezkráceného rekombinantního proteinu 

rFTS_1067 a signifikantně vyšší než u rekombinantního proteinu 

rFTS_1067/ΔFKBP_N-like s delecí FKBP_N-like domény. Tento výsledek 

ukazuje, že za chaperonovou aktivitu proteinu rFTS_1067 je z větší míry 

zodpovědná doména FKBP_N-like. 

Poslední z funkčních testů provedených s rekombinantním proteinem 

rFTS_1067/ΔDSBA-like byl zaměřen na prokázání jeho oligomerního stavu. 

Z výsledků vyplývá, že se rekombinantní protein vyskytuje v neredukujícím 

prostředí jako trimer a že za schopnost proteinu tvořit oligomer je odpovědná 

doména FKBP_N-like. 

5. Analýzou výsledků předchozích studií byli vytipováni dva potenciální vazební 

partneři proteinu FTS_1067, kteří by mohli být přímými virulenčními faktory a 
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podílet se značnou měrou na virulenci F. tularensis. Vzájemná interakce proteinů 

FTS_0036 a FTS_1034 s proteinem FTS_1067 byla ověřována pomocí dvou 

různých bakteriálních dvouhybridových systémů. Ani jeden z těchto použitých 

systémů ale interakci proteinů nepotvrdil. Důvodem, který vedl k negativním 

výsledkům, může být krátká doba vzájemného působení proteinových partnerů při 

procesu oxidace/redukce nebo izomerizace. Dále se můžeme domnívat, že protein 

FTS_1067 a jeho substráty musí být pro svoji interakci lokalizování mimo 

cytoplazmu a tak je není možné detekovat pomocí B2H a BACTH systému. 

Nemůžeme ani vyloučit potřebu dalšího pomocného proteinu, který asistuje 

proteinu FTS_1067 při jeho funkci.  
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