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1. Úvod
Fenomén restrikce a modifikace byl poprvé popsán v 50. letech minulého století.
Studium restrikčních enzymů umožňujících manipulaci s molekulami DNA a konstrukci
rekombinantních molekul dalo vznik novému směru molekulární biologie - genovému
inženýrství.
Právě intenzivní studium restrikčních enzymů označovaných dnes jako Typ I
umožnilo objev restrikčních endonukleas, které jsou označované jako Typ II a v současné
době běžně používané v praxi.
V nedávné době došlo v souvislosti s postupujícím sekvenováním bakteriálních
genomů, které odhalilo široké rozšíření těchto restrikčních enzymů mezi mikroorganismy v
přírodě, k oživení zájmu o restrikční enzymy Typu I.
Restrikčně modifikační (R-M) enzymy mají důležitou funkci při ochraně bakteriálních
buněk před vstupem cizorodé DNA v procesech konjugace, transfekce a transformace. Proto
má studium těchto enzymů i značný praktický význam pro techniky genového inženýrství,
neboť efektivnost těchto procesů může být výrazně snížena, jestliže použitá DNA není
vhodně modifikována. Tato vlastnost vedoucí k zabránění vstupu cizí nemodifikované DNA
do buňky může být naopak využita v boji s fágovou lyzí kmenů producentů.
Dále se tyto enzymy zřejmě účastní široké škály molekulárních procesů probíhajících
v buňce jako je replikace, genetická rekombinace a reparace DNA.
R-M enzymy Typu I jsou multifunkční multipodjednotkové komplexy tvořené třemi
různými podjednotkymi, HsdS (podjednotka zodpovědná za vazbu DNA), HsdM
(methylační podjednotka) a HsdR (podjednotka zodpovědná za restrikci DNA), v poměru
R2:M2:S1. Tento heteromerní komplex funguje jako methyltransferasa (MTasa),
DNA-dependentní ATPasa, translokasa a restrikční endonukleasa (REasa). Samotné
podjednotky HsdM a HsdS mohou v poměru M2:S1 tvořit nezávislou MTasu.
Tyto enzymy musí mít regulační mechanismus, který po zavedení genů hsd do nového
hostitele umožní methylaci chromosomální DNA ještě před ustavením restrikční aktivity
enzymu a zabrání tak její restrikci. Ačkoli gen pro podjednotku HsdR (hsdR) je přepisován z
jiného promotoru než geny pro podjednotky HsdM a HsdS (hsdM, hsdS), bylo prokázáno, že
k regulaci restrikční a modifikační aktivity těchto enzymů nedochází na úrovni transkripce.
Tato dočasná kontrola se uskutečňuje na posttranslační úrovni prostřednictvím kontroly
7

sestavování podjednotek do funkčního enzymu nebo proteolysou enzymu již sestaveného,
přičemž významnou úlohu při této regulaci restrikčně modifikačních aktivit hraje
pravděpodobně také buněčná lokalizace R-M enzymů Typu I a rozdíly v jejich membránové
topologii. Bylo prokázáno, že tyto kontrolní mechanismy se uplatňují u zástupců
jednotlivých podskupin R-M enzymů Typu I v různé míře a zároveň nelze vyloučit jejich
kombinaci a kooperaci nebo dokonce existenci dalších regulačních mechanismů.
Také tato disertační práce se zabývá studiem regulace aktivity restrikčně
modifikačních enzymů Typu I v bakteriální buňce, přičemž využívá metody dvourozměrné
elektoforesy, která vedle možnosti studia exprese R-M enzymů Typu I v celé jejich
komplexitě, umožňuje také detekci posttranslačních modifikací, jež se regulace restrikční
aktivity R-M enzymů Typu I mohou účastnit. Na základě výsledků analys R-M enzymů
Typu I pomocí dvourozměrné elektroforesy byla dále u zástupců tří různých podskupin R-M
enzymů Typu I studována fosforylace, která je významnou posttranslační modifikací
účastnící se regulace proteinů jak eukaryontních tak i prokaryontních organismů.
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2. Přehled literatury
2.1. Restrikčně-modifikační systémy: jejich klasifikace
Znalost restrikce a modifikace a následná revoluce v molekulární biologii vzešla
z pozorování mikrobiologů na počátku padesátých let, kdy byly poprvé popsány změny
hostitelského spektra fága v závislosti na hostiteli.
Zatímco fágy pomnožené na jednom kmeni bakteriálního druhu běžně infikují buňky
téhož kmene, jen zřídka úspěšně infikují buňky jiného kmene téhož druhu. Z tohoto zjištění
byla odvozena představa, že fágy nesou jakousi značku, nedědičnou změnu, kterou jim
udílejí kmeny, na nichž byly pomnoženy. Náhodná úspěšná infekce jiného kmene má za
následek produkci fágů, které ztratily původní značku a získaly novou. Proto byl pro tento
jev použit termín „hostitelem indukovaná modifikace“ (Luria 1953).
Bertani a Weigle sledovali růst fága  na různých hostitelích a zjistili, že tento fág,
jehož přirozeným hostitelem je Escherichia coli , se rozmnožuje na blízce příbuzných
kmenech s různou efektivitou. Po růstu na E.coli C byla schopnost růstu na E.coli K-12
mnohem menší, asi 1x10

-4

. Fág pěstovaný na E.coli K-12 rostl opakovaně na E.coli K-12

stejně dobře, zatímco na jiných kmenech např. E.coli B opět se sníženou efektivitou (Obr.1).
Tyto vlastnosti nebyly dědičné a ztrácely se po pomnožení na jiném hostiteli. Byly tedy
poskytovány buňkou a neznamenaly genetickou změnu bakteriofága (Bertani a Weigle
1953).
Podobné pokusy, např. s fágem P2, pomnoženém střídavě na kmenech Shigella a
restringujícím E. coli B (Luria 1953), vedly k závěru, že se jedná o jev obecné povahy, kdy
(i) bakterie značí (modifikuje) fágovou DNA a (ii) DNA postrádající toto označení
(po přenosu z jednoho kmene do jiného) je rozpoznána jako cizí a restringována.
Teprve v šedesátých letech byly vysvětleny základy vzájemného působení fága a
bakteriální buňky na molekulární úrovni. Bylo prokázáno, že ona nedědičná změna udílená
fágu hostitelskou buňkou je skutečně modifikace fágové DNA, kterou DNA ztratí během
replikace v novém hostiteli (Arber a Dussoix 1962; Dussoix a Arber 1962). Byly vysvětleny
molekulární základy restrikce a modifikace a prokázáno, že probíhá na úrovni DNA, a to
tak, že modifikace chrání DNA proti endonuklease, tzv. restrikčnímu enzymu, který
restringuje vstupující fágový genom (Arber 1969).
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Obr. 1: Schématické znázornění spojitostí mezi restrikcí a modifikací fágové DNA. E. coli
K-12 má vlastní R-M systém, E.coli C postrádá R-M systém (Murray 2002). e.o.p.
(„efficiency of plating“) je účinnost restrikce, která je dána podílem počtu plaků na
testovaném a kontrolním kmeni r -.
Později bylo prokázáno, že modifikační a příbuzný restrikční enzym rozpoznávají
stejný úsek DNA, specifickou nukleotidovou sekvenci ve dvouvláknové DNA dlouhou 4-8
párů bazí. Tento úsek může být spojitý nebo přerušený (Wilson a Murray 1991).
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let bylo prokázáno, že modifikační enzym je
DNA methyltransferasa (Meselson et al. 1972; Smith et al. 1972), která methyluje specifické
báze (adenosylové nebo cytosylové zbytky) v rámci rozpoznávaného úseku DNA.
V případě, že tento úsek není methylován, je DNA štěpena příbuznou endonukleasou. Tento
systém chrání hostitelskou, na rozpoznávaném úseku methylovanou, DNA před restrikcí a
zároveň brání buňku před infekcí cizorodou DNA, kterou restringuje.
Endonukleasa je, vzhledem k tomu, že restringuje, brání, pomnožení fága v hostitelské
buňce, označována jako restrikční enzym, methylasa jako modifikační enzym. Společně
tvoří restrikčně-modifikační (R-M) systém. U některých R-M systémů jsou obě aktivity
restrikce a modifikace soustředěné v jednom vícepodjednotkovém enzymovém komplexu
(Murray 2000).
Restrikčně-modifikační systémy jsou kmenově specifické enzymy. Byly objeveny u
mnoha bakteriálních kmenů jako produkty genů chromosomální nebo plasmidové DNA
(Luria 1953). Již v šedesátých letech byly pomocí analys mutantů a komplementačních testů
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mezi EcoKI a EcoBI identifikovány tři geny hsd (host specifity for DNA), hsdR, hsdM,
hsdS, jejichž produkty udílejí svému nositeli schopnost restringovat a modifikovat DNA
(Arber 1969). Přiřazení funkcí, zahrnutých v restrikci či modifikaci, k jednotlivým
produktům těchto genů bylo v té době ale ještě nejednoznačné.
Restrikční enzymy jsou v současné době děleny do čtyř základních typů, I, II, III a IV,
na základě enzymové struktury (Tab. 1), symetrie rozpoznávacího místa, místa štěpení,
kofaktorů požadovaných v reakci a reakčních mechanismů (Roberts et al. 2003 a) (Tab. 2).
Nomenklatura R-M systémů byla v roce 2003 upravena (Roberts et al. 2003 a). První
písmeno R nebo M označuje typ enzymu - restrikční endonukleasu (REasa, R) nebo
methyltransferasu (MTasa, M). Druhé písmeno rod mikroorganismu, dvě následující druh a
poslední písmeno pak označuje kmen, např. M.EcoKI a R.EcoKI (EcoKI) jsou MTasa
respektive REasa z E.coli K-12. EcoKI představuje R-M systém z E.coli K-12. Specifické
hostitelské místo se označuje písmenem „s“ a druhým písmenem označujícím daný R-M
systém, např. sK je rozpoznávací místo pro EcoKI.
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Tab. 1: Uspořádání R-M enzymů Typu I, II a III (Murray 2000).
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Tab. 2: Základní charakteristiky restrikčních enzymů
Typ I*

Typ III*

Typ II

Typ IV*

geny

hsdR, hsdM, hsdS

ecoIR, ecoIM

res, mod

mcrB, mcrC

proteiny

HsdR, HsdM, HsdS

Res, Mod

Res, Mod

McrBl, McrBs, McrC

enzymová aktivita

REasa, MTasa, ATPasa

REasa, MTasa

REasa, MTasa,ATPasa

REasa, GTPasa

struktura proteinu

3 různé podjednotky

jednoduchá

2 různé podjednotky

3 podjednotky

Mg2+

ATP, Mg2+ (SAM)

GTP, Mg2+

SAM

SAM (Mg2+)

-

symetrické,dvě části

dvojnásobná symetrie

asymetrické

dvě části

EcoKI: AAC (N)6 GTGC

EcoRI: GAATTC

StyLTI: CAGAG

místo methylace

host. spec. místo

host. spec. místo

host. spec. místo

místo štěpení

1-7 kb od host. spec.

v host. spec. místě

24-26 pb od host.

30pb od host.

spec. místa

spec. místa

ANO

ANO

kofatory pro :
- restrikci

SAM, ATP, Mg2+

6

- methylaci
1

rozpoznávací místo

SAM

místa

DNA translokace

ANO

NE

McrBC:RmC(N)40-80 RmC
-

* nukleosid trifosfát-dependentní restrikční enzymy; SAM- S- (5´Adenosyl)-L-methionin; ATP- adenosin-5´-trifosfát
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2.1.1 Restrikčně-modifikační systémy Typu I
Enzymy Typu I se skládají ze tří podjednotek, které tvoří komplexní enzym mající
funkce methyltransferasy (MTasy), DNA-dependentní ATPasy, translokasy a restrikční
endonukleasy (REasy). Jsou to nejsložitější R-M enzymy, které byly dosud objeveny
(Murray 2000).
Při jejich popisu se ujala terminologie definovaná Arberem a Linnem (Arber 1969).
Symbol hsd („host specificity for DNA“) se používá obecně pro geny, které kódují
restrikční a modifikační funkce. Jednotlivé podjednotky enzymového komplexu HsdR,
HsdM a HsdS (zkráceně R, M, S), jsou produkty tří genů hsdR, hsdM, hsdS (Tyndall et al.
1997). Gen hsdR je přepisován z vlastního promotoru a geny hsdM, hsdS ze společného
promotoru (Loenen et al. 1987). Pořadí genů hsd je u skupin IA a IB: R, M, S (Sain a
Murray 1980; Suri a Bickle 1985), u skupin IC a ID : M, S, R (Sharp et al. 1992) (Obr.2).

h sdR

h sdM

h sd S
Typ
IA /IB

h sdM

h sdS

h sdR
Typ
IC /ID

Obr. 2: Genetická charakteristika zástupců R-M enzymů Typu I (Tyndall et al. 1997).
Šipky představují směr transkripce

Podjednotka HsdS rozpoznává specifické vazebné místo na DNA, v podjednotce
HsdM je soustředěna methylační, v HsdR endonukleasová, ATPasová a translokační
aktivita (Murray 2000). Tyto podjednotky vytvářejí

dva typy funkčních komplexů.

Komplex tvořený dvěma podjednotkami HsdM a jednou HsdS (stochiometrie M2S1) má
pouze methylační (Taylor et al. 1992), komplex R2M2S1 methylační i endonukleasovou
aktivitu (Dryden et al. 1997).
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Enzymy Typu I rozeznávají asymetrickou sekvenci složenou ze dvou částí, první je
tvořena 3-4 a druhá 4-5 páry bazí (pb), které jsou odděleny nespecifickým mezerníkem
dlouhým 6-8 párů bazí. V rámci této sekvence dvouvláknovou DNA methylují, a to
v pozici N-6 na adenosylovém zbytku (Meselson et al. 1972) v obou částech rozpoznávané
sekvence a na opačném vlákně (Burckhardt et al. 1981). Ke štěpení DNA dochází mimo
rozpoznávanou sekvenci na nespecifickém místě vzdáleném až 4000 pb (Seidel et al. 2004)
po rozsáhlé ATP-dependentní translokaci DNA enzymem (Yuan et al. 1980a).
Dělení R-M systémů Typu I do pěti skupin (rodin), IA, IB, IC (Price et al. 1987), ID
(Titheradge et al. 1996) a IE (Chin et al. 2004), je založeno na komplementačních testech
mezi podjednotkami jednotlivých systémů, na hybridizaci genů hsd v bakteriálním genomu
se sondami nesoucími geny hsd zástupců daných skupin, na serologických testech
s protilátkami proti daným zástupcům skupin a na porovnávání aminokyselinových
sekvencí (Titheradge et al. 2001). Obecně platí, že zástupci jedné skupiny vykazují
značnou podobnost podjednotek HsdR a HsdM, ale liší se strukturou podjednotky HsdS
(Wilson a Murray 1991). Porovnáním aminokyselinových sekvencí R-M systémů Typu I u
Enterobacteriaceae bylo zjištěno, že podjednotky HsdR jsou u členů téže skupiny
homologní z více než 90%, u zástupců různých skupin jen ze 17-26%. U podjednotek
HsdM je to obdobné, více než 90%ní identita v rámci skupiny a jen 25-33%ní mezi
skupinami (Sharp et al. 1992). U podjednotek HsdS mají vysokou sekvenční homologii
systémy, které rozpoznávají podobné nebo shodné sekvence DNA (Cowan et al. 1989;
Titheradge et al. 2001).
Vedle R-M systémů Typu I, které byly klonovány, purifikovány a případně
studovány in vitro, jsou známy také tzv. putative, předpokládané, R-M systémy, u nichž je
známá pouze nukleotidová sekvence jejich genů a které byly mezi R-M systémy zařazeny
na základě vysoké sekvenční homologie se známými R-M systémy (Roberts et al. 2003 a)
(http://rebase.neb.com). Tyto tzv. předpokládané R-M systémy Typu I byly nalezeny např.
u rodů Haemophilus, Pseudomonas, Bacillus, Streptococcus a Mycobacterium (Titheradge
et al. 2001).

2.1.1.1 Skupina IA
Skupina IA byla nalezena u kmenů Escherichia coli K, B, D (EcoKI, EcoBI, EcoDI)
a u některých kmenů salmonel jako Salmonella typhimurium a Salmonella potsdam
(StySBI a SPI). V rámci této skupiny byly doposud nejvíce studovány enzymy EcoBI a
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EcoKI , které byly objeveny jako první zástupci klasických R-M systémů a jako první také
purifikovány (Linn a Arber 1968; Meselson a Yuan 1968). Především EcoKI je dodnes
modelovým R-M systémem.

2.1.1.2 Skupina IB
Hlavními představiteli skupiny IB jsou enzymy EcoAI a EcoEI. Systém EcoAI byl
nalezen u kmene E.coli 15 T - (Loenen 2003). Na základě homologie s geny hsdA byly
v přírodním kmenu E.coli nalezeny geny příbuzné, které byly pojmenovány hsdE
(Fuller-Pace et al. 1985). Organizace těchto systémů je velmi podobná EcoKI. Rozdíly se
projevily hlavně ve velikosti podjednotek. Produkt genu hsdR je u obou skupin největší.
Naproti tomu u EcoKI (skupina IA) je nejmenší produkt genu hsdS a u EcoAI (skupina IB)
je to produkt genu hsdM. Rozdíly jsou i v mechanismu modifikace DNA. Enzym EcoAI na
rozdíl od EcoKI je schopen účinně methylovat DNA nemodifikovanou na obou vláknech.
Tato reakce vyžaduje ATP, zatímco méně účinná methylace EcoKI je přítomností ATP
inhibována (Suri a Bickle 1985).
Dalším zástupcem skupiny IB je R-M systém CfrI nalezený u kmene Citrobacter
freundii (Daniel et al. 1988) a StySKI v Salmonella enterica serovar kaduna (Thorpe et al.
1997).

2.1.1.3 Skupina IC
Do skupiny IC patří systémy: EcoR124I a EcoR124II (Firman et al. 1983) nalezené
na plazmidech R124 a R124/3, EcoDXXI objevený na plazmidu pDXX (Piekarowicz et al.
1985) a systém EcoprrI, který je kódován chromosomálními geny (Tyndall et al. 1994).
Rozpoznávací sekvence systémů EcoR124I a EcoR124II je totožná, liší se však
délkou mezerníku. U EcoR124I je mezerník složený ze 6 nukleotidů a u EcoR124II ze 7
nukleotidů (Price et al. 1987). Při porovnávání primární struktury genů hsdS u EcoR124I a
u EcoR124II byl zjištěn jediný rozdíl; úsek genu hsdS, který je dlouhý 12 pb kódující
opakované aa (aminokyselinové) sekvence TAEL, se u systému EcoR124I opakuje dvakrát
a u systému EcoR124II třikrát (Obr. 3). To způsobuje, že u produktu genu hsdS EcoR124II
jsou navíc 4 aminokyseliny, což představuje v -helikální konfiguraci rozsah 0,6 nm.
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Tento úsek zřejmě odpovídá za rozdíl 1 pb v mezerníku rozpoznávací sekvence (Price et
al. 1989).

h sd S
E co R 1 2 4 I

ACCGCTGAGCTT
T
A
E
L

ACCGCTGEGCTT
T
A
E
L

h sd S
E co R 1 2 4 II
12 pb

ACCGCTGAGCTT
T
A
E
L

ACCGCTGAGCTT
T
A
E
L

ACCGCTGAGCTT
T
A
E
L

Obr. 3: Rozdíl ve struktuře genu hsdS systému EcoR124I a EcoR124II (Gubler
a Bickle 1991).

2.1.1.4 Skupina ID
V roce 1996 byla objevena další skupina chromosomálních genů hsd Typu I
označená symbolem ID.
Do této skupiny patří systémy: StySBLI nalezený u rodu Salmonella enterica serovar
blegdam (Titheradge et al. 1996), EcoR9I nalezený u Escherichia coli (Titheradge et al.
2001) a KpnAI nalezený u rodu Klebsiella pneumoniae (Titheradge et al. 2001).
Skupina ID je velmi podobná systému EcoR124I a EcoDXXI Typu IC. Hlavní rozdíl
mezi skupinami IC a ID je v délce mezerníku rozpoznávací sekvence. U enzymů Typu IC
jsou adenosylové zbytky, které jsou substrátem pro methylaci, odděleny 7-8 nukleotidy, u
enzymů skupiny ID jen 6 nukleotidy (Titheradge et al. 2001) (Tab. 3).
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Tab. 3: Sekvence rozpoznávacích míst R-M enzymů Typu I (Titheradge et al. 2001).

IA
EcoKI

5´ AAG N6GTGC 3´

EcoBI

5´ TGA N8TGCT 3´

Stydli

5´ AAC N6 GTRC 3´

StyLTIII

5´ GAG N6 RTAYG 3´

EcoDI

5´TTA N7 GTCY 3´

IB
EcoAI

5´ GAG N7 GTCA 3´

EcoEI

5´ GAG N7 ATGC 3´

CfrAI

5´´ GCA N8 GTGG 3´

IC
EcoR124I

5´ GAA N6 RTCG 3´

EcoR124II

5´´ GAA N7 RTCG 3´

EcoDXXI

5´ TCA N7 RTTC 3´´

EcoprrI

5´ CCA N7 RTGC 3´

ID
StySBLI

5´ CGA N6 TACC 3´

IE
KpnBI

5´ CAAA N6 RTCA 3´

Y-pyrimidin, R-purin, N-libovolná báze
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2.1.1.5 Skupina IE
R-M systém KpnBI nalezený u Klebsiella pneumoniae je prvním zástupcem nové
skupiny IE. Porovnáním nukleotidových sekvencí genů pro podjednotky HsdR, HsdM a
HsdS se zástupci skupin R-M systémů Typu I byla zjištěna homologie jen 20-30% pro
každou podjednotku, přičemž zástupci jedné skupiny vykazují homologii minimálně 70%
pro HsdR a HsdM a 80% pro konzervované oblasti HsdS. KpnBI se proto stal prvním
členem nové skupiny IE (Chin et al. 2004). Geny hsdR (Valinluck et al. 1995), hsdM a
hsdS (Chin et al. 2004) byly klonovány do vhodných plazmidů, byla určena rozpoznávací
sekvence KpnBI (Tab. 3) a místa methylace tímto systémem (třetí A na 5´-konci
rozpoznávacího místa) (Chin et al. 2004).

2.1.2 Restrikčně-modifikační systémy Typu II
R-M systémy typu II jsou ve značné míře využívány v molekulární biologii při
genových analysách a klonování. Tyto enzymy mají velmi jednoduchou strukturu, neboť
restrikční a modifikační aktivita je kódována oddělenými geny řízenými vlastními
promotory. Oba enzymy endonukleasa a methyltransferasa působí nezávisle na sobě. Do
současné doby bylo popsáno 3500 zástupců (Roberts et al. 2005) a jejich počet stále
narůstá (http://rebase.neb.com). S postupujícím studiem vychází najevo, že tato skupina je
značně heterogenní. Hlavním kritériem pro zařazení restrikčního enzymu do R-M systémů
Typu II zůstává to, že štěpí DNA v rámci nebo v blízkém okolí rozpoznávací sekvence a
nevyžaduje pro svoji nukleasovou aktivitu ATP (Pingoud a Jeltsch 2001).
R-M systémy Typu II jsou děleny do několika skupin, lišících se např. v typu
štěpené sekvence nebo struktuře vlastního enzymu (Roberts et al. 2003 b) (Tab. 4).
Rozpoznávaná sekvence může být asymetrická (skupina IIA) nebo palindrom (IIP).
Enzymy mohou štěpit DNA mimo rozpoznávanou sekvenci (IIS), po jejích obou stranách
(IIB) nebo interagují se dvěma kopiemi rozpoznávané sekvence, kdy štěpí jen jednu z nich
(IIE) nebo obě (IIF). Restrikční endonukleasy skupiny IIT jsou složeny ze dvou různých
podjednotek do funkčního heterodimeru. Ortodoxní enzymy typu II fungují jako
homodimery a rozpoznávají palindromové sekvence dlouhé 4 až 8 pb (Pingoud a Jeltsch
2001).
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Tab. 4. Skupiny R-M systémů Typu II (Roberts et al. 2003 a)
Příklady
FokI
AciI
Štípe rozpozn. sekvenci po obou stranách a BcgI
na obou vláknech

Skupina Charakteristika
A
Asymetrická rozpoznávací sekvence
B

C

Symetr. i asymetr. rozpoznávací sekvence. R GsuI
a M fungují jako jeden polypeptid. (zahrnuje
Typ IIB,IIG a některé IIH)
HaeIV

BcgI

E

F

G

H

M
P

S
T

Vyžadují dvě rozpozn. Sekvence. Štěpena EcoRII
pouze jedna.
NaeI
Vyžadují dvě rozpozn. Sekvence. Štěpeny SfiI
obě.
SgrAI
Symetr. i asymetr. rozpoznávací sekvence. BsgI
Vliv Adenosylmethioninu.
Eco57I
Symetr. i asymetr. rozpoznávací sekvence. BcgI
Genová struktura podobná Typu I.
AhdI
Podtypy
IIP
nebo
IIA.
Vyžadují DpnI
methylovanou rozp. sekvenci.
Symetrická rozp. sekvence i místa štěpení.
EcoRI
PpuMI
BslI
Asymetrická rozp. sekvence i místa štěpení. FokI
MmeI
Symetr. i asymetr. rozpoznávací sekvence. Bpu10I
Dvě
různé
podjednotky
R
tvoří
heterodimery.
BslI
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Rozpoznávací sekvence
GGATG (9/13)
CCGC (–3/–1)
(10/12)
CGANNNNNNTGC
(12/10)
CTGGAG (16/14)

(7/13)
GAYNNNNNRTC
(14/9)
(10/12)
CGANNNNNNTGC
(12/10)
CCWGG
GCC GGC
GGCCNNNN NGGCC
CR CCGGYG
GTGCAG (16/14)
CTGAAG (16/14)
(10/12)
CGANNNNNNTGC
(12/10)
GACNNN NNGTC
Gm6 A TC
G AATTC
RG GWCCY
CCNNNNN NNGG
GGATG (9/13)
TCCRAC (20/18)
CCTNAGC (–5/–2)

CCNNNNN NNGG

Restrikční enzym vyžaduje ve všech případech kofaktor Mg2+, u podskupin IIB a IIG
také SAM. R-M systémy typu II lze rozdělit do dvou skupin lišících se způsobem štěpení
DNA. Zástupci první skupiny, jejímž prototypem je enzym EcoRI, interagují s DNA ve
velkém žlábku a produkují 5‘-přesahující konce. Zástupci druhé skupiny (např. EcoRV) se
váží k DNA v malém žlábku a produkují DNA s tupými konci (Pingoud a Jeltsch 2001).
Díky mnoha krystalovým strukturám (http://rebase.neb.com) je také velmi dobře
známa molekulární struktura těchto enzymů, která je i přes velmi nízkou sekvenční
homologii u všech dosud známých zástupců velmi podobná: strukturní jádro je tvořeno
čtyřmi -listy a jedním -helixem (Venclovas et al. 1994). Také v závislosti na
molekulové struktuře lze ale tyto enzymy dělit do dvou skupin totožných jako u dělení dle
způsobu štěpení, tedy tzv. EcoRI-like a EcoRV-like (Pingoud a Jeltsch 2001).
Methylasa rozpoznává stejnou sekvenci bazí jako restriktasa. Funkční formou
methylasy je monomer. V prostředí s Mg2+ a SAM methyluje adeniny (N6) a cytosiny (na
C5 nebo N4) přítomné v rozpoznávací sekvenci (Bickle a Krüger 1993). Methylace je
středově symetrická. Na každém vlákně nemodifikované rozpoznávací sekvence je
methylována vždy jedna báze.

2.1.3 Restrikčně-modifikační systémy Typu III
Mezi R-M systémy Typu III jsou zařazeny enzymy EcoP1 a EcoP15 nalezené
v E. coli, HinfIII v Heamophilus influenzae (Arber a Dussoix 1962), StyLTI v Salmonella
enteritica serovar typhimurium (De Backer 1991) a zatím jediný zástupce popsaný u
gram-pozitivních bakterií LlaFI v Lactococcus lactis (Su et al. 1999).
Enzymy Typu III jsou složené z produktů dvou genů res a mod, mající jeden
společný promotor lokalizovaný před genem mod. Produkty těchto genů jsou podjednotky
Res (106 kDa) a Mod (75 kDa). Sekvence DNA rozpoznávaná těmito enzymy je
asymetrická, nepřerušená, tvořená 5-6 páry bazí (Bourniquel a Bickle 2002).
Podjednotka Mod je zodpovědná za rozpoznávání a methylaci DNA (Obr.5) a to na
adenosylovém

zbytku

v pozici

N6.

Aminokyselinová

sekvence

Mod

obsahuje

konzervované motivy zodpovědné za vazbu SAM a katalysu methylace (Hümbelin et al.
1988).
Podjednotka Mod může methylovat DNA nezávisle na podjednotce Res, aktivní
forma methylasy je dimer (Mod)2. Methylační reakce vyžaduje přítomnost kofaktoru SAM
(Ahmad a Rao 1994) a pravděpodobně probíhá tzv. flipping mechanismem, kdy dochází
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k vychýlení methylovaného adeninu z dvoušroubovice DNA (Reddy a Rao 2000).
Methylasa methyluje pouze jedno vlákno DNA v rámci rozpoznávané sekvence (Meisel et
al. 1992).
Podjednotka Res obsahuje DEAD-box motivy, vyskytující se u helikas Typu II
(Gorbalenya a Koonin 1991). Je zodpovědná za ATP-dependentní translokaci a restrikci
DNA. Aktivní forma restriktasy má stochimetrii (Res)2(Mod)2 (Bourniquel a Bickle 2002).
Model štěpení DNA enzymy typu III je podobný jako u enzymů Typu I (Bourniquel
a Bickle 2002). Štěpení DNA vyžaduje spolupráci dvou opačně orientovaných molekul
enzymů (Res)2(Mod)2, z nichž každý se naváže na jedno rozpoznávací místo, translokuje
DNA až do okamžiku, kdy se enzymy setkají (Obr. 4) (Janscak et al. 2001). Ke štěpení
dochází ve vzdálenosti 25 pb od rozpoznávací sekvence. Restrikční aktivita vyžaduje ATP
a Mg2+, SAM restrikci stimuluje, ale není nezbytně nutný (Meisel et al. 1995).

Obr. 4: Schematické znázornění štěpení DNA
enzymy Typu III (Arber 1965; Meisel et al.
1995).
A) navázání dvou dimérů (enzym res, mod)
k rozpoznávacím

místům

v převrácené

orientaci
B) v přítomnosti ATP dojde k translokaci DNA
molekulami enzymů
C) kolize dvou komplexů, vytvoření dalšího
diméru (res)2(mod)2
D) štěpení DNA

2.1.4 Restrikční systémy Typu IV
Ve kmeni Escherichia coli K12 byly doposud nalezeny tři restrikční endonukleasy
(EcoKMcrBC, EcoKMcrA, EcoKMrr), které rozpoznávají a štěpí DNA s modifikovanými
bázemi v rámci jimi rozpoznávané sekvence. Jedná se o tzv. neklasické, na methylaci
závislé, restrikční systémy, jejichž zástupce EcoKMcrBC byl objeven spolu s R-M
systémem Typu I, EcoKI, již na začátku padesátých let minulého století (Luria a Human
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1952). Další dva systémy popsané u kmene Escherichia coli K12, EcoKMcrA (Shivapriya
et al. 1995) a EcoKMrr (Waite-Rees et al. 1991) jsou oproti EcoKMcrBC (Stewart et al.
2000) poměrně málo prostudované. Na základě podobnosti sekvencí byly nalezeny
příbuzné systémy i u jiných druhů bakterií a archea (http://rebase.neb.com).
Systém EcoKMcrBC štěpí pouze modifikovanou DNA obsahující methylované,
hydroxymethylované a glukosyl-hydroxymethylované báze (Roberts et al. 2003 b).
Enzymy jsou kódované dvěma geny mcrC a mcrB. Produktem těchto genů jsou tři
proteiny. Produktem genu mcrB je protein McrBL o větší molekulové hmotnosti a (o 190
aminokyselin na N-konci) menší protein McrBS. Produktem genu mcrC je protein McrC.
Funkční enzym obsahuje všechny tři proteiny (Beary et al. 1997).
Molekula McrBL obsahuje N-koncovou doménu zodpovědnou za rozpoznávání a
vazbu DNA (Gast et al. 1997). McrBL a McrBS obsahují doménu pro vazbu GTP
(Kjeldgaard et al. 1996). Protein McrC je zodpovědný za restrikční funkci (Pieper et al.
1999).
Enzym EcoKMcrBC rozpoznává dva dinukleotidy v podobě RmC (R je purin a mC je
methylovaný cytosin - m4C nebo m5C), které jsou oddělené mezerníkem o délce 40 - 300
bazí. Vzájemná orientace těchto rozpoznávaných dinukleotidů může být jakákoli, mohou
se vyskytovat na stejném nebo na různých vláknech (Sutherland et al. 1992). Na každý
z obou rozpoznávaných dinukleotidů se naváže jeden enzym EcoKMcrBC, který za
současné hydrolysy GTP translokuje DNA. Ke štěpení dochází po srážce těchto dvou
enzymů, přibližně 30 pb od jednoho z rozpoznávaných dinukleotidů (Dryden et al. 2001).
Tyto enzymy v porovnání s enzymy Typu I a III, které hydrolysují ATP, vyžadují
pro restrikční funkci hydrolysu GTP. V přítomnosti DNA, GTP a Mg2+ dochází
k vzájemné vazbě McrBL ve velký oligomer, který poté interaguje s McrC a vytváří
funkční restrikční enzym. Proteiny McrBS plní pravděpodobně regulační funkci a to tak, že
odčerpávají nadbytečné proteiny McrC pro vazbu s McrBL ve funkční restrikční enzym
(Bourniquel a Bickle 2002) (Obr. 5).
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Obr.5. Model sestavení endonukleasy McrBC z podjednotek (Bourniquel a Bickle 2002).
Podjednotky McrBL tvoří heptamer s kruhovou strukturou, který je stabilizován
v přítomnosti GTP a váže se na rozpoznávací místo RmC na DNA. Prostřednictvím dvou
podjednotek McrC heptamery dimerizují. Obě McrC restringují DNA poté, kdy dojde k
zastavení translokace. Podjednotky McrBS také oligomerizují v heptamer, který není
schopný vazby na DNA a soutěží s heptamerem podjednotek McrBL o vazbu s McrC.
Regulují tak sestavování restrikce schopného komplexu McrBL-McrC.

24

2.2. Mechanismus restrikčně-modifikační reakce enzymů Typu I
Mechanismus účinku R-M systémů Typu I byl nejvíce sledován in vitro u systémů
EcoKI a EcoR124I. Endonukleasa štěpí nemodifikovanou dvouvláknovou DNA, ale
neštěpí DNA modifikovanou na jednom vlákně (heteroduplexní) ani jednovláknovou DNA
(Meselson a Yuan 1968).
Restrikční reakce je několikakrokový proces vyžadující ATP pro vazbu enzymu na
DNA, hydrolýzu ATP pro translokaci DNA enzymem a Mg2+ pro štěpení DNA. SAM je
potřebný v počátečním stádiu reakce jako allosterický efektor, přeměňující enzym na
formu schopnou vazby k nemethylované rozpoznávací sekvenci (Hadi et al. 1975). Vazba
podjednotky HsdR k methyltransferase EcoKI v přítomnosti kofaktorů zvyšuje afinitu
vazby enzymu na DNA. V nepřítomnosti kofaktorů se enzym váže na DNA nespecificky,
tato vazba dovoluje enzymu pohybovat se podél DNA a hledat jeho cílovou sekvenci
(Powell et al. 1998b; Halford and Szczelkun 2002).
Štěpení DNA je doprovázeno hydrolysou ATP, která však probíhá i po ukončení
štěpení (Yuan et al. 1972). Molekula enzymu se účastní štěpení pouze jedenkrát. Ke střihu
na obou vláknech dochází v místech vzdálených až 4000 pb od rozpoznávací sekvence
(Seidel et al. 2004).
Pro methylační funkci je nezbytně nutná jen přítomnost SAM a Mg2+. ATP pouze
stimuluje účinek enzymu. V přítomnosti těchto kofaktorů působí tento třípodjednotkový
enzym jako modifikační MTasa, která methyluje jeden adenin na každém vlákně
nemodifikované rozpoznávací sekvence. Pokud je rozpoznávací místo hemimethylované
uplatňuje se MTasa i v prostředí s ATP a k restrikci nedochází (Burckhardt et al. 1981;
Suri a Bickle 1985).
Stav rozpoznávacího místa rozhodne o tom, jaká enzymatická aktivita se bude
uplatňovat. Tyto první kroky reakce jsou společné pro restrikční i modifikační aktivitu.
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2.3. Translokace a štěpení DNA R-M enzymy Typu I
Jeden z prvních mechanismů translokace DNA byl navržen Yuanem (Yuan et al.
1980 b). Tento mechanismus předpokládá dvě vazebná místa na DNA a jeho podstata je
založena na tom, že v přítomnosti ATP po předchozím navázání aktivovaného
enzymového komplexu na nemodifikované rozpoznávací místo, dojde ke konformační
změně enzymu. DNA je protahována skrze enzym za současné hydrolýzy ATP. Vznikající
smyčky DNA byly pozorovány v elektronovém mikroskopu (Yuan 1981).
Během iniciace translokace dochází k rozvinutí dvoušroubovice DNA translokujícím
enzymem, neboť DNA je na začátku translokace v oblasti rozpoznávacího místa senzitivní
k DNA-nuklease, která štěpí pouze jednovláknovou DNA (van Noort et al. 2004).
V průběhu translokace již k oddělování vláken DNA od sebe nedochází, a proto hydrolysa
přibližně tří molekul ATP spotřebovaná na translokaci jednoho nukleotidového páru
odpovídá skutečně jen translokaci a část této energie není spotřebována na oddělování
vláken (Bianco a Hurley 2005).
Kompletní enzym EcoR124I se stochiometrií R2M2S1 translokuje DNA rychlostí
1000 pb/sec, enzym s pouze jednou podjednotkou HsdR (R1M2S1) rychlostí 550 pb/sec,
což značí, že obě podjednotky HsdR translokují DNA nezávisle na sobě (Dryden 2004;
Seidel et al. 2004). Každá podjednotka HsdR protahuje DNA z jiné strany (Firman a
Szczelkun 2000). Enzym R2M2S1 translokuje až 4300 pb po jednom navázání na DNA,
nekompletní enzym R1M2S1 pouze 1300 pb (Seidel et al. 2004). Enzym EcoKI je in vivo
schopen translokovat až 40 000 pb DNA fága  (Garcia a Molineux 1999).
Síla, proti níž je enzym EcoR124I schopen translokovat DNA nepřesahuje 5pN
(Seidel et al. 2004), a proto pravděpodobně nevyvine dostatek síly k translokaci
kondensované DNA v nukleosomu, což vyžaduje sílu 20-40 pN (Keatch et al. 2004).
Ke štěpení DNA dochází na základě (i) kolize dvou translokujících enzymů (Studier
a Bandyopadhyay 1988), přičemž nezáleží na vzájemné orientaci rozpoznávacích míst, na
něž se enzymy váží (Dreier et al. 1996 b), (ii) stérické zábrany na DNA např. „Holliday
junction“, která zastaví translokaci (Janscak et al. 1999 a).
Na obrázku č. 6 jsou uvedeny tři možné způsoby štěpení a translokace DNA (Dryden
et al. 2001). „Kolizní“ model (Obr. 6 A), který byl popsaný Studierem a Bandyopadhyay
(Studier a Bandyopadhyay 1988) předpokládá, že na DNA jsou navázány dva enzymy
k rozdílným nemethylovaným místům. Enzymy na těchto místech zůstávají navázány za
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současného protahování molekuly DNA enzymem a hydrolýzy ATP. To způsobuje vznik
relaxovaných nebo vysoce stočených smyček DNA, které bylo možné pozorovat
elektronovým mikroskopem (Yuan 1981). Vlivem protahování DNA se molekuly enzymu
přibližují k sobě a v místě kontaktu („kolize“) dojde ke štěpení.
Pomocí mikroskopické metody AFM („atomic force microscopy“) bylo také
pozorováno, že v nepřítomnosti ATP dochází k navázání dvou molekul enzymu EcoKI
k nemethylované DNA. Molekuly enzymu tak vytvoří dimer (Obr. 6B). Tento model je
srovnatelný s „kolizním“ modelem, ale nevysvětluje jak dochází ke štěpení DNA pouze s
jedním rozpoznávacím místem. To vysvětluje až další model, kdy ke štěpení dochází, je-li
translokace zastavena (blokována) stérickou zábranou např. „Holliday junction“ (Obr. 6C).
Tento model je v současné době nejpravděpodobnější (Janscak et al. 1999 a).
Produkty štěpení DNA R-M systémy Typu I mají různě dlouhé 5‘ i 3‘ přesahující
konce, nikdy tupé konce. Systém EcoAI (podskupina IB) produkuje převážně 3’přesahující
konce dlouhé 2-3 nukleotidy, systémy EcoKI (podsk. IA) a EcoR124I (podsk. IC) tvoří
s mírnou převahou 5’přesahující konce (Jindrova et al. 2005).
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Obr. 6: Schematické znázornění restrikční reakce enzymy Typu I (komplex pěti
podjednotek - R2M2S1) (Dryden et al. 2001). Směr translokace DNA je znázorněn pomocí
šipek, místo štěpení je značeno větší šipkou, vazebná místa na DNA jsou znázorněna
pomocí bílých obdélníků.
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2.4. Regulace funkce R-M enzymů Typu I
2.4.1 Regulace neprobíhá na úrovni transkripce a translace
Restrikční versus modifikační funkce R-M systémů Typu I není regulována na
úrovni transkripce ani translace, ačkoli jsou geny pro podjednotky HsdM a HsdS, tvořící
funkční methyltransferasu, přepisovány z jiného promotoru než gen pro podjednotku
HsdR, zodpovídající za restrikci (Loenen et al. 1987; Prakash-Cheng et al. 1993; Kulik a
Bickle 1996).

2.4.2 Regulace proteolysou podjednotky HsdR
Proteolysa je jedním z posttranslačních mechanismů, jimiž prokaryontní i
eukaryontní buňky regulují aktivitu proteinů (Gottesman a Maurizi 1992).
Proteasa ClpXP, vyskytujícící se v Escherichia coli, patří mezi ATP-dependentní
proteasy (Gottesman a Maurizi 1992). Je tvořena dvěma proteiny, ClpP s proteolytickou
aktivitou a ClpX, který pravděpodobně hraje roli chaperonu (Makovets et al. 1998).
Pokud

není bakteriální chromosom methylován na místech rozpoznávaných

R-M systémem Typu I, proteasa ClpXP chrání hostitelskou bakterii před letálním účinkem
tohoto R-M systému tím, že proteolysuje podjednotku HsdR zodpovědnou za restrikci
DNA (Makovets et al. 1999). Stav, kdy je rozpoznávací sekvence pozměněna nebo
nepřístupná methylaci může nastat v případě chyb při replikaci, mutací za tvorby nových
rozpoznávacích míst na DNA, chybné methylace DNA, ale i v případě oprav homologními
rekombinacemi (Makovets et al. 2004). Až 600 nemethylovaných rozpoznávacích míst
také obsahuje bakteriální buňka před vnesením genů hsd pro R-M systém a následnou
methylací tímto systémem (Makovets et al. 1999; Loenen 2003).
V případě vazby R-M enzymů na nemodifikovanou rozpoznávací sekvenci na
chromosomální DNA, dojde k iniciaci translokace a pravděpodobně až poté ClpXP
odstraní podjednotku HsdR z enzymatického komplexu, proteolysuje ji (Obr. 7). Tím
zabrání další translokaci a endonukleasové aktivitě. Zahájení translokace je impulsem pro
degradaci podjednotky HsdR proteasou ClpXP. Podjednotka HsdR je degradována pouze
jako součást komplexního, translokace schopného enzymu (Makovets et al. 1999;
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Doronina a Murray 2001). K degradaci podjednotky HsdR nedochází v případě mutací
v každém ze sedmi DEAD-boxů, které jsou odpovědné za translokaci a ATPasovou
aktivitu (Davies et al. 1998; Makovets et al. 1999; Doronina and Murray 2001),
v nepřítomnosti podjednotky HsdM nebo HsdS (Makovets et al. 1999) a pokud mutace
v methylačním katalytickém centru podjednotky HsdM způsobí, že enzym není schopen
methylovat (Doronina a Murray 2001). Avšak v případě mutací v endonukleasové oblasti
podjednotky HsdR, která není zodpovědná za translokaci, je podjednotka HsdR
proteolysována (Doronina a Murray 2001).

Translokace DNA za hydrolýzy ATP

ClpXP kontaktuje translokující komplexy
a degraduje HsdR

Obr. 7: Model mechanismu kontroly restrikční aktivity EcoKI (Dryden et al. 2001).
Restrikční aktivita je regulována proteasou ClpXP u systému EcoKI, na němž byl
mechanismus působení proteasy ClpXP na podjednotku HsdR studován (Makovets et al.
1999; Doronina a Murray 2001). R-M aktivita systému EcoR124I proteasou ClpXP
regulována není (Kulik a Bickle 1996; Bickle 2004; Makovets et al. 2004). R-M aktivita
systému EcoAI proteasou ClpXP regulována je (Kulik a Bickle 1996), ovšem v menší míře
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než u systému EcoKI. Vnesení genů hsd do recipientní buňky defektní v jednom z genů
pro ClpXP je pro buňku letální v případě EcoKI, mnohem více konjugantů přežívá
v případě systému EcoAI (Makovets et al. 2004). Důvodem je pravděpodobně schopnost
methyltransferasy M.EcoAI methylovat na rozpoznávacím místě zcela nemethylovanou
DNA, zatímco M.EcoKI preferuje hemimethylovanou DNA (Suri a Bickle 1985). Druhým
důvodem může být slabá vazba obou podjednotek HsdR na methylasu M.EcoAI.
Restrikční aktivita systému EcoAI je proto částečně regulována pravděpodobně také na
základě postupného sestavování podjednotek do funkčního komplexu mechanismem
navrženým Firmanem (Firman et al. 2000). Pouze tímto mechanismem je regulována
restrikční aktivita u systému EcoR124I (Bickle 2004).

2.4.3 Vliv koncentrace podjednotek na funkci komplexního enzymu
První výsledky biochemické analysy R-M enzymů Typu I překvapivě ukázaly, že
tyto enzymy mohou mít za různých podmínek různé poměry podjednotek: R 1M1S1;
R1M2S1 nebo R2M4S2 u endonukleasy EcoBI (Eskin a Linn 1972) a R2M2S1 u
endonukleasy EcoKI (Meselson et al. 1972). Methylasa EcoKI byla purifikována ve
složení M2S1 nebo M1S1 (Dryden et al. 1993; Dryden et al. 1997), zatímco methylasa
EcoR124I jen ve stabilní stochiometrii M2S1 (Taylor et al. 1992) (Obr. 8). Tyto výsledky
naznačují, že aktivita enzymu by mohla být dána stupněm multimerizace komplexu. Práce
s teplotně-senzitivními mutacemi v genu hsdS systému EcoKI také demonstrovaly vztah
mezi restrikční aktivitou a hladinou podjednotek v buňce (Weiserova et al. 1993;
Weiserova et al. 1994).
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Obr. 8: Vzájemná vazba podjednotek R-M enzymů Typu I (Dryden et al. 1997; Janscak et
al. 1998).
Ukazuje se, že právě způsob sestavování podjednotek do funkčního enzymu může
kontrolovat aktivitu restrikční endonukleasy Typu I in vivo (Dryden et al. 1997; Janscak et
al. 1998). Endonukleasa EcoKI tvoří stabilní komplex R2M2S1, zatímco nezávislá
methylasa M2S1 je komplex relativně slabý, který snadno disociuje na neaktivní komplex
M1S1 a volnou podjednotku HsdM. Komplex může vázat podjednotku HsdR a vytvořit
neaktivní komplex R1M1S1. Předpokládá se, že většina HsdR podjednotek může být vázána
v tomto nefunkčním komplexu a tím chrání chromosom buňky například při genetickém
přenosu tohoto systému do nového hostitele (Dryden et al. 1993).
Purifikovaná endonukleasa EcoR124I byla detekována jako směs dvou forem R2M2S1 a R1M2S1. Jedině komplex R2M2S1 je funkční, avšak je relativně nestabilní a při
koncentracích předpokládaných in vivo snadno disociuje na neaktivní formu R1M2S1 a
volnou podjednotku HsdR (Janscak et al. 1998). Podjednotky HsdR systému EcoR124I se
váží na methylasu různě silně. Vazba první podjednotky HsdR k MTase za vzniku R1M2S1
je mnohem pevnější, než vazba druhé podjednotky HsdR ke komplexu R1M2S1, jehož
tvorba je závislá na poměru koncentrací podjednotky HsdR a MTasy v buňce. Při poměru
HsdR:MTasa < 1 je v buňce tvořen pouze komplex R1M2S1. V případě poměru
HsdR:MTase > 1 se v buňce tvoří komplex R2M2S1 (Janscak et al. 1998; Weiserova et al.
2000).
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Sestavování methylasy a endonukleasy EcoR124I může podobně jako u EcoKI
představovat mechanismus jak regulovat obě funkce, aby methylace vždy předcházela
restrikci (Dryden et al. 1997). Jako první se v buňce sestavuje MTasa (M2S1), nebo se
může vytvářet komplex R1M2S1, který je schopen methylovat, ale není schopen štěpit
DNA. Tvorba těchto komplexů je závislá na koncentraci podjednotky HsdR v buňce.
Všechny podjednotky HsdR budou v prvních stádiích vázány do tohoto komplexu.
Komplex R2M2S1 se bude vytvářet pouze při vyšší koncentraci HsdR, což není možné
v prvních stádiích tvorby R-M systému v recipientní buňce.
U

systému

EcoAI

obě

podjednotky

HsdR

velmi

snadno

disociují

z

endonukleasového komplexu R2M2S1 za vzniku volných podjednotek HsdR a MTasy (Suri
a Bickle 1985).

2.4.4 Rozlišení cizí a vlastní DNA za podmínek RA (restriction alleviation)
Za podmínek RA (restriction alleviation, snížení restrikce), např. po vnesení genů
hsd do nové buňky nebo v důsledku vzniku nemethylovaných rozpoznávacích míst
způsobeném mutacemi, ztrácí R-M systémy Typu I schopnost restringovat chromosomální
DNA hostitelské buňky. Za stejných podmínek ale tytéž enzymy restringují cizí DNA,
např. fága λ (Efimova et al. 1988; Makovets et al. 1999; Doronina a Murray 2001).
Podjednotka HsdR systému EcoKI není za podmínek RA detekovatelná
v cytoplasmatické buňečné frakci, zatímco v membránové frakci, kde endonukleasa tvoří
barieru pro vstup fágové DNA, podjednotka HsdR během RA detekována byla (Makovets
et al. 1999; Holubova et al. 2000). Úbytek HsdR (EcoKI) v cytoplasmatické frakci je
způsoben proteolysou HsdR proteasou ClpXP během RA (Makovets et al. 1999).
Rozlišení cizí a hostitelské DNA R-M enzymy Typu I může být způsobeno také tím,
že v důsledku buněčného šoku, ke kterému dochází i za podmínek RA, je chromosomální
DNA v kondensovaném stavu, který brání transkripci, translaci a pravděpodobně i restrikci
R-M systémem Typu I. Ukázalo se, že kondensovanou DNA in vitro nejsou schopny
restringovat R-M systémy Typu II (Pingoud et al. 1984), ani R-M systémy Typu I (Keatch
et al. 2004). Cizí, například fágová, DNA má ale formu náhodného klubka (random coil),
není chráněna DNA-vazebnými proteiny jako kondensovaná chromosomální DNA, a je
proto endonukleasou snadno štěpena (Keatch et al. 2004).
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2.4.5 Lokalizace restrikčně – modifikačních enzymů v bakteriální buňce
Svoji roli v procesu regulace funkce R-M enzymů může hrát i jejich lokalizace
v bakteriální buňce. První pokusy lokalizace R-M enzymů byly provedeny u enzymu
EcoRI (Typ II) (Didier et al 1988). Restrikční endonukleasa byla detekována převážně
v cytoplazmatické frakci.
První lokalizace enzymů Typu I byla provedena u EcoKI (skupina IA), který má
geny hsd chromosomálně kódované (Holubova et al. 2000). Analýza kmenů E.coli tolA+ a
jeho exkreční mutanty tolA- nepotvrdila přítomnost enzymu v periplazmatickém prostoru
buňky, enzym EcoKI nebyl uvolňován do média mutantou tolA-. Analysa subcelulárních
frakcí E. coli transformované plazmidy s jednotlivými geny hsd prokázala rozdílnou
lokalizaci samostatně se exprimujících podjednotek. Podjednotky HsdR i HsdM se
nacházely rozpustné v cytoplazmě a pouze podjednotka HsdS byla detekována
v membránové frakci. Podjednotky HsdR a HsdM byly detekovány v membránové frakci
pouze tehdy, když došlo s podjednotkou HsdS k vytvoření komplexního enzymu (MTasa
či REasa).
Pro upřesnění lokalizace polypeptidů R-M enzymu EcoKI byly intaktní sféroplasty
vystaveny účinku proteolytického enzymu – trypsinu, který neproniká membránou a štěpí
pouze proteiny exponované na jejím vnějším povrchu (Minsky et al. 1986). Bylo
prokázáno, že účinkem trypsinu dochází k výrazné degradaci polypeptidu HsdR
v membránové frakci, kde se nachází pouze jako součást komplexní endonukleasy. Po
účinku trypsinu byly detekovány dva fragmenty T1 o velikosti 82 kDa a T2 o velikosti 54
kDa, jejichž součet velikostí byl shodný s teoretickou velikostí podjednotky HsdR.
Methylasa byla před účinkem trypsinu chráněna v cytoplazmě. Sféroplasty připravené
z buněk byly dále vystaveny účinku benzonasy (extracelulární endonukleasa ze Seratia
marcescens, která štěpí DNA až na tetra-, tri- a dinukleotidy). V přítomnosti benzonasy
došlo k uvolnění endonukleasy i methylasy z membránové frakce do cytoplazmy, což
ukazuje na možnou vazbu enzymu na membránu prostřednictvím DNA (Holubova et al.
2000).
Studium lokalizace EcoR124I, který je kódován plazmidově, přineslo téměř shodné
výsledky jako u EcoKI. Komplexní EcoR124I byla vázána k membráně prostřednictvím
DNA, podjednotky HsdR a HsdM byly detekovány v buňce ve formě solubilní,
podjednotka HsdS ve formě nesolubilní. Jediný rozdíl byl zjištěn v účinku trypsinu, který u
EcoR124I plně degradoval podjednotku HsdR, což naznačilo, že podjednotka HsdR je jako
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součást

REasy

pravděpodobně

exponovaná

značnou

částí

své

struktury

do

periplazmatického prostoru (Holubova et al. 2004).
REasa EcoAI je stejně jako EcoKI a EcoR124I asociována s membránou a volné
podjednotky HsdR a HsdM jsou i zde solubilní cytoplasmatické proteiny. Rozdíly oproti
předchozím dvěma enzymům byly nalezeny v působení trypsinu a benzonasy. Působením
trypsinu na sféroplasty nedochází k proteolyse podjednotek Hsd, ačkoli žádná z nich není
rezistentní k proteolyse trypsinem. Podjednotka HsdR REasy EcoAI tedy nezasahuje do
periplazmatického prostoru jako je tomu u EcoKI a EcoR124I. Další odlišností je
skutečnost, že vystavení REsay EcoAI asociované s cytoplasmatickou membránou účinku
benzonasy nevede jako u EcoKI a EcoR124I k jejímu uvolnění z membránové frakce do
cytoplazmy, vazba na membránu se zde tedy neděje prostřednictvím DNA (Holubova et al.
2004).

2.5. Charakteristiky podjednotek R-M enzymů Typu I
2.5.1 Podjednotka HsdS
Porovnáním sekvencí podjednotek HsdM a HsdR jednotlivých skupin byla zjištěna
značně vysoká homologie aminokyselinových sekvencí (Titheradge et al. 2001). U
podjednotek HsdS, které hrají klíčovou úlohu při rozpoznávání cílové sekvence na DNA,
byla zjištěna mnohem větší variabilita (Cowan et al. 1989; Titheradge et al. 2001).
Podjednotky HsdS obsahují dvě konzervované oblasti, centrální a na C-konci
proteinu (distální). V případě R-M enzymů podskupiny IC obsahují ještě krátkou
konzervovanou oblast na N-konci (Obr. 9 a). Pro uspořádání těchto oblastí v molekule
HsdS byl navržen tzv. symetrický model, v němž se N- a C-koncová oblast přiblíží a
vytvoří konzervovanou doménu shodnou s centrální konzervovanou doménou (Kneale
1994; Kim et al. 2005). Obě takto vzniklé konzervované domény zodpovídají za vazbu
jedné podjednotky HsdM (Kneale 1994; Janscak a Bickle 1998) (Obr. 9 b, c) a
pravděpodobně také HsdR (Weiserova a Firman 1998; Weiserova et al. 2000).
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TRD1

kon ze rvovan á
d om én a

TRD2

Obr. 9: Schematické znázornění interakce podjednotek HsdS a HsdM EcoR124I s DNA
(Murray 2000).
a) Struktura podjednotky HsdS, variabilní domény (TRD1, TRD2) jsou znázorněny ve
formě bílých obdélníků, konzervované domény ve formě vzorovaných obdélníků.
b) Kruhový model podle Kneale (Kneale 1994), kde je ukázána vazba podjednotky HsdS
k rozpoznávací sekvenci na DNA.
c) Model interakce podjednotek HsdM a HsdS, vazba methylasy (M2S1) na DNA.
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Porovnáváním sekvencí podjednotek HsdS byly objeveny dvě oblasti (TRD1 a
TRD2, „target recognition domain“), které jsou i v rámci jedné rodiny značně variabilní
(Gough a Murray 1983). N-koncová TRD (TRD1) rozpoznává 5´-koncovou část
rozpoznávací sekvence a C-koncová TRD (TRD2) rozpoznává 3´-koncovou část
rozpoznávací sekvence (Fuller-Pace a Murray 1986).
Záměnami těchto variabilních oblastí vznikaly podjednotky HsdS s novou
specifitou, přičemž každá polovina nově rozpoznávané sekvence byla identická vždy
s jednou polovinou parentální sekvence (Fuller-Pace et al. 1984) (Fuller-Pace a Murray
1986; Gann et al. 1987). Například in vivo rekombinací v centrálních konzervovaných
doménách přirozeně se vyskytujících enzymů StySPI a StySBI, došlo kombinací
variabilních oblastí ke vzniku enzymů StySQ a StySJ s novými DNA specifitami
(Obr. 10). Tyto výsledky ukázaly možný způsob přirozené evoluce nových DNA specifit
R-M enzymů (Fuller-Pace and Murray 1986). Variabilní domény HsdS vykazují až 50%ní
sekvenční homologii v případě, že rozpoznávají stejné nukleotidové sekvence (Cowan et
al. 1989; Titheradge et al. 2001). Tato homologie variabilních domén se vyskytuje u
podjednotek HsdS zástupců různých rodin R-M systémů Typu I, což ukazuje na jejich
evoluční příbuznost (Titheradge et al. 2001).
Za rozpoznávání a vazbu DNA zodpovídá v rámci každé TRD oblast obsahující
motiv „smyčka- list-smyčka“ (Sturrock a Dryden 1997; Kim et al. 2005). Význam této
oblasti pro vazbu HsdS na DNA byl potvrzen náhodnými mutacemi v oblasti (84.-121. aa)
obsahující tento motiv u N-koncové TRD systému EcoKI (O'Neill et al. 1998).
Vytvořením krystalové struktury podjednotky HsdS R-M systému Typu I u kmene
Methanococcus jannaschii byla odhalena terciální struktura této podjednotky (Obr. 11).
Konzervované domény tvoří dva antiparalelní -helixy, které na základě hydrofobních
vazeb interagují mezi sebou a pravděpodobně i s podjednotkami HsdM a HsdR. TRD1 a
TRD2 mají téměř identickou trojrozměrnou strukturu. Koncové -listy obou TRD se
spojují v dvouvláknovém antiparalelním -listu, a tak uzavírají celou podjednotku HsdS
(Kim et al. 2005).

37

Obr. 10: Evoluce R-M enzymů Typu I s novými DNA specifitami (Cowan et al. 1988).
Oblasti patřící StySPI jsou označené červeně, oblasti patřící StySBI jsou označené modře.
StySQ

a

StySJ

jsou

enzymy

kódované

rekombinantními

geny

vzniklými

„crossing-overem“ uprostřed centrální konzervované oblasti enzymů StySPI a StySBI.
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Obr. 11. Struktura podjednotky HsdS M. jannaschii (Kim et al. 2005). (a) Stereogram
celkové struktury. (b) Topologický diagram. (CCR, central conserved region = centrální
konzervovaná oblast DCR, distal conserved region = distální konzervovaná oblast DNA
Binding Cleft = žlábek pro vazbu DNA)
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2.5.2 Podjednotka HsdM a methyltransferasa (MTasa)
Aktivní MTasa je tvořena dvěma podjednotkami HsdM a jednou podjednotkou HsdS
(stochiometrie M2S1) (Taylor et al. 1992; Dryden et al. 1993). MTasa M2S1 systému
EcoR124I je za podmínek předpokládaných in vivo stabilní (Taylor et al. 1992), MTasa
EcoKI se rozpadá na volnou podjednotku HsdM a neaktivní komplex M1S1(Dryden et al.
1993; Dryden et al. 1997).
Experimenty využívající exonukleasy, které štěpí pouze DNA nechráněnou vazbou
s MTasou, odhalily, že M.EcoKI i M.EcoR124I vázané na rozpoznávací místo DNA kryjí
asi 25-30 pb (Mernagh a Kneale 1996; Powell et al. 1998 a). Komplexy M2S1 i M1S1 kryjí
stejně velkou oblast DNA a každá z podjednotek HsdM vázaných symetricky na HsdS je
proto pravděpodobně lokalizována na opačné straně DNA, neleží obě na jedné straně osy
helixu DNA (Powell et al. 1998 a).
MTasa váže SAM, který používá jako donor methylové skupiny při methylaci
adeninu ve specifické rozpoznávací sekvenci na DNA (Meselson et al. 1972). SAM hraje
pravděpodobně významnou roli při rozlišení methylované a nemethylované DNA (Powell
a Murray 1995).
MTasa katalyzuje methylaci mechachanismem označovaným „base-flipping“
(vychlípení báze). Tento jev byl nejprve pozorován u adeninových i cytosinových MTas
Typu II (Klimasauskas et al. 1994; Roberts a Cheng 1998). Bylo zjištěno, že při vazbě
MTasy EcoR124I k rozpoznávacímu místu na DNA dochází k výrazné změně ve skeletu
DNA, způsobené odkloněním (téměř o 180°) báze adeninu od základní osy helixu DNA
(Mernagh a Kneale 1996; Mernagh et al. 1998) (Obr. 12).
Podjednotka HsdM EcoKI obsahuje tři domény: N-koncová doména (1-153 aa), jejíž
součástí je oblast m, zodpovědná za rozpoznávání methylovaného stavu cílové sekvence
na DNA (Kelleher et al. 1991); centrální doména (154-364 aa), která obsahuje motiv I
(D/E/SXFXGXG) zodpovědný za vazbu SAM a motiv IV (N/DPPF/YW) účastnící se
katalysy methylace (Willcock et al. 1994); C-koncová oblast (486-529 aa) je
pravděpodobně zodpovědná za interakce s dalšími dvěma podjednotkami (HsdS a druhou
HsdM) (Powell et al. 2003).
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Obr. 12: Interakce MTasy (M2S1) EcoKI s DNA (Dryden et al. 1995). DNA je znázorněna
červeně, dvě domény TRD podjednotky HsdS jsou v pozadí DNA znázorněny barvou
šedou. Části dvou podjednotek HsdM: -helix růžovou barvou, -pásy žlutou barvou. Dvě
molekuly SAM barvou fialovou. Cílové báze DNA interagující s katalytickou doménou
MTasy vychlípením od osy DNA („base-flipping“) jsou označeny zelenou šipkou.
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2.5.3 Podjednotka HsdR
Podjednotka HsdR, samostatná bez HsdS a HsdM, nemá tendenci oligomerizovat, je
schopná nespecificky vázat plazmidovou DNA (neváže ale krátký oligoduplex), vykazuje
ATP-asovou aktivitu v přítomnosti Mg2+ a DNA a slabou endonukleasovou aktivitu
(in vitro i in vivo). Na základě těchto vlastností HsdR bylo navrženo, že endonukleasy
Typu I se mohly vyvinout z nezávislé místně specifické methylasy a nespecifické
endonukleasy (HsdR) (Zinkevich et al. 1997; Bourniquel a Bickle 2002).
Podjednotka HsdR (Obr. 13) je tvořena několika funkčními doménami, které byly
definovány na základě limitované proteolysy (Davies et al. 1999 a), analys
aminokyselinových sekvencí (Titheradge et al. 1996; Janscak et al. 1999b) a mutací
v sekvenčních motivech zodpovědných za nukleasovou, ATP-asovou a DNA-translokační
aktivitu HsdR (Webb et al. 1996; Davies et al. 1998; Davies et al. 1999 b).

E n d on u k leasová d om én a

E n d on u k leasový m otiv

D om én a 1A

D om én a 2A

D E A D -b ox m otivy

Obr. 13: Struktura podjednotky HsdR EcoKI (Murray 2000).
N-koncová doména (400 aa) obsahuje aminokyselinový motiv společný všem
endonukleasam (Titheradge et al. 1996). Bodové mutace v tomto motivu způsobují ztrátu
nukleasové aktivity (Janscak et al. 1999b; Davies et al. 1999 a; Davies et al. 1999 b).
C-koncová doména (300 aa) je zodpovědná za interakce s ostatními podjednotkami,
neboť při proteolytickém odstranění této domény není HsdR schopná vázat MTasu (Davies
et al. 1999 a).
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Mezi N- a C-koncovou doménou je centrální oblast s aminokyselinovou sekvencí i
sekundární strukturou podobnou doménám 1A a 2A, vyskytujících se u DNA a RNA
helikas superrodiny II (Gorbalenya a Koonin 1991; Davies et al. 1999 a). Tato oblast
obsahuje sedm sekvenčních, tzv. DEAD-box, motivů (Asp-Glu-Ala-Asp), které jsou
zodpovědné za vazbu a hydrolysu ATP a translokaci DNA (Gorbalenya a Koonin 1991;
Titheradge et al. 1996). Bodové mutace ve všech sedmi DEAD-box motivech způsobují
ztrátu ATP-asové (Davies et al. 1998) i translokační aktivity (Davies et al. 1999 b) a tím i
restrikční aktivity in vitro (Davies et al. 1998) i in vivo (Webb et al. 1996).
Na základě znalosti funkčních domén podjednotky HsdR byl navržen model
struktury R-M enzymů Typu I (Obr. 14).

Hsd M
Hsd R

N a C te rm
in á ln í
d o m é na

Nu kle á so vý
m o tiv
M e ze rník, Hsd S

DNA

He liká so vá
d o m é na

C -te rm iná lní
d o m é na

TRD C -te rm iná lní
d o m é na

He liká so vá
d o m é na

M e ze rník, Hsd S
Nu kle á so vý
m o tiv

N a C te rm
in á ln í
d o m é na

Ka ta lytic ká
d o m é na

Hsd R

Hsd M

Obr. 14: Model struktury R-M enzymu Typu I a jeho interakce s DNA (Davies et al. 1999
a).
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2.6. Proteomika
Proteomika

se

zabývá

analysami

proteinů

ve

velkém

měřítku,

obvykle

biochemickými metodami. Tradičně je pojem proteomika spojen s detekcí proteinů
studované buněčné linie nebo organismu na dvourozměrných polyakrylamidových gelech
(Anderson a Anderson 1996).
V tomto smyslu je proteomika datována až do sedmdesátých let minulého století, kdy
vědci začali sestavovat databáze proteinů právě s použitím tehdy nově vyvinuté metody
dvourozměrné gelové elektroforesy (O'Farrell 1975). To vyústilo v rozsáhlé katalogizování
proteinových skvrn z dvourozměrných gelů a tvorbě databází veškerých exprimovaných
proteinů. Identifikace proteinů byla ovšem složitá z důvodu nedostatku senzitivních a
rychlých analytických metod pro charakterizaci těchto proteinů. V devadesátých letech se
objevila k tomuto účelu vhodná analytická metoda, hmotnostní spektroskopie, která
odstranila limitace proteinových analys.
Dvě nejdůležitější proteomické database, které zpracovávají informace generované
současnými vysoce výkonnými proteomickými metodami, jsou UniProt, zajišťovaná
Evropským bioinformatickým ústavem a SwissProt zajišťovaný Švýcarským ústavem
bioinformatiky.
Současná proteomika značně přispívá k porozumění funkce genů v „postgenomové
éře“, studiu biochemie proteinů, jejich funkčním analysám a určování komponent
proteinových komplexů. Například existence ORF (open reading frame) nemusí nutně
znamenat existenci funkčního genu. Proteomické metody umožňují potvrzení genových
produktů, ale i detekci jejich modifikací, které nemohou být ze sekvence DNA patrné, jako
izoformy a posttranslační modifikace, dále umožňují sledovat hladiny exprese, regulace
funkce proteinu proteolysou, recyklací nebo dělením do buněčných kompartmentů.
Proteomiku lze rozdělit do tří hlavních oblastí: (1) charakterizace jednotlivých
proteinů ve složitých analysovaných směsích a jejich posttranslačních modifikací; (2)
porovnávání hladin exprese proteinů s potenciálním využitím např. pro studium širokého
spektra onemocnění (klinická proteomika); (3) studium interakcí protein-protein s využitím
technik jako je hmotnostní spektroskopie nebo dvouhybridový systém (Pandey a Mann
2000).
Dvourozměrná elektroforesa spojená s identifikací proteinů pomocí hmotnostní
spektroskopie umožňuje vedle současné separace tisíců proteinů také analysy malých
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regulonů, kde koncentrace nebo posttranslační modifikace jednotlivých komponent
regulují funkci celého systému.

2.7. Posttranslační modifikace - fosforylace u prokaryotních organismů
Od objevu v 50. letech (Krebs a Fischer 1956) je fosforylace považována za snad
nejvýznamnější mechanismus, který je eukaryotními i prokaryotními buňkami využíván
k regulaci molekulárních procesů v reakci na intra- i extracelulární podněty. Fosforylace se
děje vazbou fosfátu na nukleofilní hydroxylovou skupinu u aminokyselin Ser, Thr a Tyr,
na imidazolový kruh His nebo karboxylový zbytek Asp.
Význam fosforylace je dán třemi aspekty. (i) Vazba jediného fosfátu na molekulu
proteinu má vážný dopad na jeho strukturu a tedy i funkci. (ii) Potenciálně fosforylovatelné
aminokyseliny, tzn. Ser, Thr, Tyr, His, Asp, jsou dostupné na povrchu takřka každého
proteinu. (iii) Fosforylace je reverzibilní reakce katalyzovaná proteinkinasami,
defosforylace proteinfosfatasami (Kennelly 2002).
Ačkoli fosforylace u eukaryot byla objevena již v 50. letech, u prokaryot byl
zpočátku jako alternativní regulační mechanismus navrhován allosterismus, využívající
k ovlivňování funkce proteinů působení allosterických efektorů (Wurgler-Murphy et al.
2004).
U prokaryot byla fosforylace prokázána až v 70. letech (Wang a Koshland 1978;
Manai a Cozzone 1979). První fosfoprotein byl objeven v roce 1979 (Garnak a Reeves
1979). Jednalo se o isocitrátdehydrogenasu (IDH) v E. coli fosforylovanou na Ser. Později
bylo zjištěno, že fosforylaci i defosforylaci IDH katalyzuje bifunkční kinasa/fosfatasa
AceK (LaPorte 1993).
Další proteiny fosforylované na hydroxylové skupině Ser, Thr nebo Tyr a kinasy a
fosfatasy tzv. eukaryotického typu, které tyto (de)fosforylace u prokaryot katalyzují, byly
objeveny až v 90. letech. První fosfatasa eukaryotického typu u prokaryot byla objevena u
fága  (PP-), druhá v roce 1990 u megaplasmidu YopH, první kinasa eukaryotického typu
Pkn1 byla objevena v roce 1991 u Myxococcus xanthus (jednalo se o autofosforylaci), prví
kinasa fosforylující jiný protein, AfsK, byla objevena v roce 1994 u Streptomyces
coelicolor (Kennelly a Potts 1996; Bakal a Davies 2000; Kennelly 2002).
V 80. letech byl objeven druhý bakteriální fosforylační systém označovaný jako
dvoukomponentový.

V nejjednodušším

případě
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je

tvořen

dvěma

komponenty:

senzorem-kinasou, která se v reakci na podnět autofosforyluje na His a následně přenáší
fosfát na aspartylový zbytek druhé komponenty, regulátoru, a tím dojde ke změně jeho
aktivity (Cozzone 1997).
Třetí

fosforylační

systém

vyskytující

se

u

bakterí

je

označován

jako

fosfotransferasový (PTS). Fosfát, jehož zdrojem je zde fosfoenolpyruvát, je přenášen
řetězcem tvořeným pěti proteiny (nebo proteinovými doménami) podstupujícími
reverzibilní fosforylaci, většinou na His, až na konečný akceptor, cukr. Nejznámější funkcí
PTS je přenos cukrů přes cytoplasmatickou membránu (Saier et al. 1995).
V genomech prokaryot, ale i archeae, sekvenovaných v 90. letech byly nalezeny
ORF (open reading frame) kódující potenciální proteinkinasy a proteinfosfatasy tzv.
eukaryotického typu (Leonard et al. 1998; Shi et al. 1998; Kennelly 2003). Mnohé z nich
byly později izolovány a jejich kinasová či fosfatasová aktivita prokázána (Kennelly 2002).
Stejně tak roste počet proteinů, u kterých byla zjištěna fosforylace tímto druhem
proteinkinas (Wurgler-Murphy et al. 2004) (http:// vigen.biochem.vt.edu/xpd/xpd.htm).
V roce 1986 bylo v kmeni E.coli K12 detekováno použitím dvourozměrné
elektroforesy 128 fosfoproteinů radioaktivně značených in vivo 32Portofosfátem (Cortay
et al. 1986). Bylo zjištěno, že většina detekovaných fosfoproteinů je fosforylována na Ser,
v menší míře na Thr a v jednom případě na Tyr. Za daných experimentálních podmínek
byly identifikovány proteiny do molekulární hmotnosti 94 kDa (Cortay et al. 1986;
Freestone et al. 1998). Molekulární hmotnost podjednotek HsdR R-M systémů Typu I,
jejichž

možná

fosforylace

je

sledována

v této

práci,

přesahuje

100

kDa

(http://www.expasy.org/sprot/).
Mnohé z takto detekovaných fosfoproteinů byly do současné doby již identifikovány.
Jedná se například o elongační faktor Tu (Lippmann et al 1993), protein DnaK (McCarty a
Walker 1991), Ras-like protein Era (Sood et al. 1994) a universalní stresový protein UspA
(Freestone et al. 1997) (http://vigen.biochem.vt.edu/xpd/xpd.htm).
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3. Cíle disertační práce
3.1. Separace a identifikace podjednotek Hsd R-M enzymů Typu I
EcoKI

a

EcoR124I

pomocí

dvourozměrné

elektroforesy

s nerovnovážným gradientem pH (2D-NEPHGE)
Existuje řada důkazů o regulaci restrikční aktivity R-M enzymů Typu I na
posttranslační úrovni. Byly navrženy různé mechanismy této regulace, a to prostřednictvím
kontroly sestavování podjednotek Hsd do funkčního enzymu nebo proteolysou enzymu již
sestaveného, kdy významnou úlohu hraje pravděpodobně i buněčná lokalizace enzymu.
Dále bylo prokázáno, že míra uplatnění těchto kontrolních mechanismů se liší u zástupců
různých podskupin R-M enzymů Typu I. Současně nelze vyloučit kombinaci a kooperaci
těchto regulačních mechanismů a dokonce existenci dalších.
Prvním cílem této disertační práce bylo vytvořit podmínky pro dělení a identifikaci
všech tří podjednotek Hsd R-M enzymů Typu I v dvourozměrném gelu na pozadí
celkových proteinů buněčného extraktu a umožnit tak další studium regulací funkce a
stochiometrie komplexních R-M enzymů Typu I a detekci posttranslačních modifikací
podjednotek Hsd.

3.2. Studium fosforylace R-M enzymů Typu I EcoKI, EcoAI a
EcoR124I
Cílem této části disertační práce bylo:
1) Detekovat případnou nábojovou heterogenitu, a tedy existenci isoforem,
jednotlivých podjednotek Hsd R-M enzymů Typu I v dvourozměrném gelu.
2) U zástupců tří podskupin R-M enzymů Typu I, EcoKI (podskupina IA), EcoAI
(podskupina IB) a EcoR124I (podskupina IC), sledovat fosforylaci podjednotek
Hsd in vivo a má-li na fosforylaci podjednotek vliv to, zda jsou součástí funkčního
enzymu.
3) Zjistit buněčnou lokalizaci proteinkinasy/proteinkinas zodpovědné za fosforylaci
R-M enzymů Typu I.
4) Určit typ aminokyseliny/aminokyselin, která je fosforylována.
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4. Materiál a metody
4.1. Bakteriální kmeny a plazmidy
Přehled bakteriálních kmenů a plazmidů s jejich základními charakteristikami je
uveden v tabulce č. 5.
Tab. 5: Bakteriální kmeny E.coli a plazmidy
Kmeny
E.coli
BL21(DE3)
C122

charakteristika

zdroj citace

C600

E. coli B F- dcm, ompT hsdS (rB- mB-) gal  (DE3) (Studier et al. 1990)
sbírka kmenů Velké
E. coli C prototroph (hsdR-S)
Británie,
kmen č.122
E. coli K thr, leu, thi, R+M+
(Appleyard 1954)

Plazmidy*
R124

plazmid IncFIV nesoucí geny hsd EcoR124I, TcR

pVMC3
pACWR93
pVMC23
pCP1005
pLP25R
pJS4M

pACR124
(Ptrc)
pACR124
(PT7)
pBGSR124
pFFP30
pJP22
pJP21

(Hedges and Datta
1972)
(Weiserova et al.
1993)
(Hubacek et al.
1998)
(Weiserova et al.
1994)
(Firman et al. 1985)

derivát pBg3 a pVM14 nesoucí geny hsdR, hsdM,
hsdS (EcoKI), AmpR
derivát pACYC184 nesoucí gen hsdR (EcoKI),
CmR
derivát pMSKC23 nesoucí geny hsdM, hsdS
(EcoKI), AmpR
derivát pUR51 nesoucí geny hsdR, hsdM, hsdS
(EcoR124I), AmpR
hsdR (EcoR124I) ve vektoru pTZ19R, AmpR
(Zinkevich et al.
1997)
derivát pUC119 a pET3A nesoucí geny hsdM a (Patel et al. 1992)
hsdS (EcoR124I) pod kontrolou promotoru PT7,
AmpR
derivát pACYC184 nesoucí gen hsdR (EcoR124I) (Janscak et
al.
R
pod kontrolou promotoru Ptrc, Cm
1996)
derivát pACYC184 nesoucí gen hsdR (EcoR124I) (Janscak et
al.
R
pod kontrolou promotoru PT7, Cm
1996)
derivát pBGS18 nesoucí gen hsdR (EcoR124I) pod (Janscak et
al.
R
kontrolou promotoru Ptrc, Kn
1996)
derivát pBR322 nesoucí geny hsdR, hsdM, hsdS (Fuller-Pace et al.
(EcoAI), AmpR
1985)
derivát pFFP30 a pET15b nesoucí gen hsdR (Janscak et
al.
(EcoAI) pod kontrolou promotoru PT7, AmpR
1998)
derivát pFFP30 a pET32a nesoucí geny hsdM a (Janscak et
al.
hsdS (EcoAI) pod kontrolou promotoru PT7, AmpR 1998)

*Tam, kde není specifikován promotor, jsou geny přepisovány z přirozených
promotorů.
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4.2. Bakteriofágy
vir - mutant fága  schopný se množit na lyzogenních i nelyzogenních buňkách (sbírka
MBÚ) (Ptashne 1988)
0 - fág vir pomnožený na kmeni C r- m-, kde nedochází k modifikaci (nemodifikovaný)
R124I - fág vir pomnožený na kmeni C122/R124, kde je modifikován na specifitu R124I
KI - fág vir pomnožený na kmeni C122/pVMC3, kde je modifikován na specifitu KI
AI - fág vir pomnožený na kmeni C122/pFFP30, kde je modifikován na specifitu AI

4.3. Kultivační půdy a antibiotika
Půda LB: Luria-Bertani
Tryptone (Oxoid)…………………….................................…10 g
Yeast Extract (Oxoid)…………………....................................5 g
NaCl……………………………………...................................5 g
destilovaná voda……………...................................…ad 1 000 ml
před autoklávováním pH upraveno na 7, 4
Tuhé půdy LA:
1,5% LA: 1,5 g agaru (Oxoid) / 100 ml LB
0,6% LA (vrchní agar): 0,6 agaru (Oxoid)/ 100 ml LB

Ampicilin (Amp):
Zásobní roztok: 100 mg/ ml sterilní destilované vody; konečná koncentrace v půdách: 100
g/ml.

Tetracyklin (Tc):
Zásobní roztok: 12,5 mg/ ml sterilní destilované vody s 96% ethanolem (50% v/v);
konečná koncentrace v půdách: 12,5 g/ml.
Chloramphenicol-báze (Cm):
Zásobní roztok: 20 mg/ ml 96% ethanolu; konečná koncentrace v půdách: 50 g/ml.
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4.4. Chemikálie a zásobní roztoky
Tab. 6: Chemikálie a zásobní roztoky
Chemikálie
Acrylamid
AA/BAA (Acrylamid/bis-acrylamid),29:1, 30%
roztok
Agar
Agarosa
AgNO3
Albumin, Bovine
Ampholite 4-6
Ampholite 5-7, 7-10
Antiphosphoserine, monoklonální protilátka
Antiphosphothreonine, monoklonální protilátka
Antikráličí Ig s navázanou křenovou peroxidasou
ATP
[-32P] ATP, 250Ci

Výrobce
Serva, SRN
zásobní Sigma-Aldrich,SRN

Benzonasa, 10 000 U/Vial
Bis-acrylamid (N,N´-methylenbisacrylamid)
Brillantní modř G-250
Brillantní modř R-250
Bromphenolová modř
1-butylalkohol
CaCl2
CAPS (3-cyclohexylamino-1-propylsulfonová kyselina)
CHAPS
CH3COOH, kys. octová
Dithiotreitol (DTT)
Formaldehyd
Glukosa
Glutaraldehyd
Glycerol
Glycin
HCl, 6N
HCOOH, kys. mravenčí
H3PO4
IPTG (Isopropyl--D-thiogalaktopyranosid)
Isobutylalkohol
KCl
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Oxoid, Velká Británie
Sigma-Aldrich
Lachema, ČR
Sigma-Aldrich
LKB
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Pierce, USA
Sigma-Aldrich
ICN, MP Biomedicals,
SRN
Merck, SRN
Serva
Serva
Serva
Lachema
Lachema
Lachema
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Lachema
Sigma-Aldrich
Lachema
Lachema
Sigma-Aldrich
Lachema
Sigma-Aldrich
Fluka, Švýcarsko
Lachema
Lachema
Serva
Lachema
Lachema

Tab. 6: Chemikálie a zásobní roztoky - pokračování
K2CO3
KH2PO4
K2S4O6
2-mercaptoethanol
Methanol
MgCl2
MgSO4
MnCl2
Mléko, prášek
Močovina, electrophoresis grade
NaCl2
Na2CO3
NaF
Na2HPO4
NaOH
Na2S2O3
(NH4)2SO4
Ninhydrin
NP-40
Octan amonný,
Octan sodný
O-phospho-DL-serin
O-phospho-DL-threonin
O-phospho-L-tyrosin
PMSF (Phenylmethylsulfonyl fluorid)
Protein A–Sepharose, ze Staphylococcus aureus
SDS (Sodiumdodecylsulfát)
Směs inhibitorů proteas - Complete
Super signal – West Pico, chemiluminescent substrate
TEMED (N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin)
Tris-acetát
Tris-Cl
Tryptone
Tween 20 (Polyoxyethylensorbitanmonolaureat)
Želatina
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Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Serva
Lachema
Lachema
Lachema
Lachema
Oxoid
Sigma-Aldrich
Lachema
Lachema
Fluka
Lachema
Lachema
Lachema
Lachema
ICN, MP-Biomedicals, SRN
Sigma-Aldrich
Lachema
Lachema
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
Serva
Roche, SRN
Pierce
Serva
Lachema
Lachema
Oxoid
Sigma-Aldrich
Oxoid

4.5. Přístroje a pomůcky
Pomůcky:
Desky na tenkovrstvou chromatografii (TLC), celulosa na skle, 10x10cm, Merck
Deska pro detekci radioaktivního signálu, BAS Imaging Plate MS 2025, Fuji
Hyperkazeta, Amersham Pharmacia Biotech, Velká Británie
Hyperfilm ECL, Amersham Pharmacia Biotech, Velká Británie
Kyvety ultracentrifugační, polykarbonátové, 16x76mm
Počítačový program pro analysu gelů, Advanced Image Data Analyzer v. 3.28 (Aida)
PVDF transferová membrána pro Western blot, 0,45 Micron, 30cm x 3m, Pierce
Rotor TFT 80.13 (rmax= 84,7 mm), Dupont, USA
Vana skleněná pro TLC, 25 x 40 x 10 cm
Přístroje:
Odstředivka, Mini Spin Plus, Eppendorf, SRN
OTD-Combi, ultracentrifugační odstředivka, Sorvall-OTD-Combi, Dupont, USA
Orbitální rotačka, Vortex Genie 2, Scientific Industries, USA
Phosphoimager BAS 5000 pro zobrazení radioaktivního signálu, Fuji
Přístroj pro analysu a dokumentaci gelů GDS 5000, UNLipmex
Sonikátor, U50, Kika Laboratortechnik
Spektrofotometr, Unicam SP, 1700
Systém pro přenos proteinů (Western blot), Semi-Dry, EBU-4000, Sigma Aldrich
Systém pro elektroforesu proteinů, ATTO gel box, GRI, Japonsko
Systém pro 2D elektroforesu proteinů, Mini-Protean II, Bio-Rad Laboratories, USA
Ultrazvuková lázeň, UC 005AJ1, Tesla, ČR
Vodní lázeň, SUB 6, Grant Instruments, Velká Británie
Zdroj napětí, model 500/200, Bio-Rad Laboratories, USA
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4.6. Roztoky a pufry
Fágový pufr; pH 7,2
22 mM KH2 PO4, 49,1 mM Na2HPO4, 85,6 mM NaCl.
Po sterilizaci přidáno: 1 mM MgSO4, 0,1 mM CaCl2, 0,001% želatina
Fyziologický roztok: NaCl………………………….....……8, 5 g
destilovaná voda ….…….....…..ad 1 000 ml
Roztoky použité při izolaci plazmidové DNA:
Roztok I; pH 8
50 mM glukosa, 25 mM Tris-Cl, 10 mM EDTA
Roztok II
0,2 N NaOH, 1% SDS
Roztok III
7,5 M octan amonný
TAE; Tris-acetátový pufr, pH 8
40 mM Tris-acetát, 1 mM EDTA

TE; pH 8.0
10 mM Tris-Cl, 1 mM EDTA (ethylendiaminotetraoctová kyselina)

TNE (STE); pH 8
10 mM Tris-Cl, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA

CAPS; pH 11
10 mM CAPS (3-[cyklohexylamino]-1-propansulfonová kyselina), 10% CH3OH
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TBS-T
20 mM Tris-Cl pH 7,5; 137 mM NaCl, 0,1% (v/v) Tween 20
Bradfordovo činidlo
Brillantní modř G250…………………….100 mg
Ethanol, 95%……………………………….50 ml
H3PO4, 85%……………………………….100 ml
H2O………………………………..…ad 1 000 ml

4.6.1 SDS-PAGE (Sodiumodecylsulfate-PolyacrylAmid Gel Electrohoresis):
Elektroforetický pufr pro SDS-PAGE (10 x koncentrovaný)
SDS ………………….…………..............….……10 g
Tris-Cl…………………………................…... 33, 4 g
Glycine……………………….…............….…... 144 g
destilovaná voda………………….......…...ad 1 000 ml
pH se neupravuje
Pufr pro zaostřovací gel; pH 6,8
3,48 mM SDS (dodecylsulfát sodný), 500 mM Tris-Cl
Pufr pro separační gel; pH 8,8
3,48 mM SDS, 375 mM Tris-Cl
Zaostřovací gel: 4 %, objem, 7,5 ml
AA/BAA (30% zásob. roztok, 29:1)….…..1,125 ml
zaostřovací pufr pH 6,8…………………….1,87 ml
10% peroxodisíran amonný………..……........30 l
TEMED……………………………..….…....7,5 l
destilovaná voda……………………….…ad 7,5 ml

54

Separační gel: 10%, 15 ml
AA/BAA (30% zásob. roztok,29:1)………..……5 ml
separační pufr pH 8,8………..………….........3,75 ml
10% peroxodisíran amonný…..………………...50 l
TEMED………………………………....…..…..20 l
destilovaná voda……………….……………ad 15 ml
Separační gel: 8%, 15 ml
AA/BAA (30% zásob. roztok,29:1)………….…4 ml
separační pufr pH 8,8………..………….........3,75 ml
10% peroxodisíran amonný…..………………...50 l
TEMED………………………………....…..…..20 l
destilovaná voda……………….…….………ad 15 ml
Vzorkový pufr pro SDS-PAGE (4 x koncentrovaný); pH 6,8
80 mM SDS, 5% -mercaptoethanol, 7,9% glycerol, 61,9 mM Tris-Cl,
0,005% bromfenolová modř

4.6.2 NEPHGE (Nonequilibrium pH-gradient Gel Electrophoresis)
AA/BAA (Acrylamid/bis-acrylamid), 16:1, 7,5% zásobní roztok
AA………………………………………14,19g
BAA….…………………………………..0,81g
destilovaná voda………………………ad 50 ml
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Gel pro NEPHGE
Močovina…………………………….……....2g
AA/BAA, 7,5% (v/v) zásobní roztok……500 l
NP-40, 10% (v/v) zásobní roztok………1000 l
Destilovaná voda………………………...575 l
Odvzdušněno na vodní vývěvě, poté přidán:
Ampholite 3/10………………………….300 l
APS, 10% zásobní roztok………………...20 l
TEMED………………………………...….5 l
Vzorkový pufr pro NEPHGE
Močovina…………………………….....2,85 g
CHAPS, 10% zásobní roztok………..…...1 ml
DTT…………………………….……....80 mg
Ampholite 5/7………………..……..….250 l
Ampholite 3/10…………...……….….…50 l
destilovaná voda……………..……..…ad 5 ml
Aliquoty 250 l v –70oC.
Převrstvovací pufr
Močovina………………………….…..2,705 g
Ampholite 4/6……………………...…...125 l
Ampholite 3/10…………………………..25 l
Bromophenol Blue (O,05% roztok)…….250 l
Destilovaná voda……………...……….ad 5 ml
Aliquoty 250 l v –70oC. Před použitím naředit dest. vodou 1:1.
Anodový pufr
20 mM NaOH, 1 L roztoku odvzdušněn na vodní vývěvě (30 min.)
Katodový pufr
10 mM H3PO4, 1 L roztoku odvzdušněn na vodní vývěvě (30 min.)
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Pufr pro ekvilibraci vzorku pro SDS-PAGE
Tris-Cl (0,5% zásobní roztok, pH 6).………….2,5 ml
SDS (10% zásobní roztok)…………………….4,6 ml
-mercaptoethanol………………….……………1 ml
Bromophenol Blue (0,05% zásobní roztok).…..0,5 ml
Destilovaná voda…………………………….ad 20 ml
Roztoky pro barvení proteinů v polyakrylamidovém gelu stříbrem:
Roztok I:
Ethanol…………………………………………..40 ml
Kyselina octová………………………………... 10 ml
Deionionizovaná voda…………………………..50 ml
Roztok II:
Glutaraldehyd, 50%…………………………….….1 ml
Ethanol……………………………………………30 ml
K2S4O6…………………………………………...0,25 g
Octan sodný…………………………………….…6,8 g
Deionizovaná voda…………………...………ad 100 ml
Roztok III:
AgNO3……………………………………… …..0,2 g
Formaldehyd………………………………………25 l
Deionizovaná voda…………………...………ad 100 ml
Roztok IV:
Na2CO3……………………………………………...3 g
Formaldehyd………………………………………15 l
Na2S2O3………………………………………...0,75 mg
Deionizovaná voda…………………...………ad 100 ml
Roztok V:
Tris-Cl………………………………………………5 mg
Kyselina octová……………………………………..2 ml
Deionizovaná voda…………………...……. …ad 100 ml
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Roztok VI:
Glycerol………………………………………………2 ml
Deionizovaná voda……………...……...………ad 100 ml
4.6.3 Imunoprecipitace
Pufr pro imunoprecipitaci; pH 7,5
50 mM Tris-Cl, 150 mM NaCl, 0,5% NP-40, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,1 mM
NaF, 0,1 mM PMSF
Vzorkový pufr pro SDS-PAGE (1 x konc., 4% -mercaptoethanol); pH 6,8
20mM SDS, 4% -mercaptoethanol, 2% glycerol, 15,5 mM Tris-Cl

4.6.4 In vitro fosforylace
Pufr A (2,5 x koncentrovaný)
125 mM Tris-Cl pH 7,4, 125 mM NaCl, 25 mM MgCl2, 2,5 mM EDTA,
2,5 mM DTT, 25 mM MnCl2, 25 mM NaF
Roztok pro barvení proteinů v polyakrylamidovém gelu
0,1% brilantní modř R250, 50% methanol, 10% kyselina octová

4.6.5 2D-TLC

(Two-Dimensional

Thin

Layer

Dvourozměrná tenkovrstvá chromatografie)
Směs rozpouštědel pro 1. rozměr
Ethanol : kyselina octová : destil. voda (1:1:1)
Směs rozpouštědel pro 2. rozměr
Isobutylalkohol : kyselina mravenčí : destil. voda (8:3:4)
Roztok pro barvení aminokyselin
0,5% ninhydrin, 3% kyselina octová, v 1-butylalkoholu
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Chromatography,

4.7. Metody
4.7.1 Transformace
K přenosu plazmidové DNA byla použita metoda transformace kompetentních buněk
připravených prodlouženou inkubací v CaCl2 (Dagert 1989).

4.7.1.1 Příprava kompetentních buněk
100 l 16-h kultury bylo inokulováno do 10 ml LB, kultura byla intenzivně třepána
při 37°C po dobu 120 min do koncentrace ≈ 107 buněk/ml (kontrolováno měřením optické
density (OD600) na základě kalibrace pro daný kmen). Buňky byly ochlazeny 10 min. na
ledové lázni a sedimentovány centrifugací (4000 x g, 15 min, 4°C). Sediment byl
resuspendován v 5 ml (1/2 původního objemu) ledového roztoku 50 mM CaCl2. Suspenze
byla inkubována na ledové lázni 1 h, opět centrifugována a sediment jemně resuspendován
v 625 l (1/15 původního objemu) 50 mM CaCl2 s 20% glycerolem. Suspenze
kompetentních buněk byla rozplněna po 100 l do mikrozkumavek a uchována při -70°C.

4.7.1.2 Transformace
Ke 100 l suspenze kompetentních buněk byl přidán 1 l roztoku plazmidové DNA
(5 ng/1 l) a 10 l 10 x koncentrovaného roztoku TCM (1 ml 1 M MgCl2, 1 ml 1 M CaCl2,
1 ml 1 M Tris pH 7,5). Pomalým obracením mikrozkumavky byl obsah promíchán a
ochlazen po dobu 30 min na ledové lázni. Poté byla směs inkubována 2 min při 37°C a 10
min při pokojové teplotě. Transformační směs byla naředěna přidáním 1 ml LB, suspenze
byla několikrát promíchána obracením mikrozkumavek a vystavena teplotnímu šoku při
42°C po dobu 2 min. Buňky byly kultivovány 1h při 37°C a po 100 l vysety na LA s
příslušným antibiotikem. Jako kontrola byly vysévány kompetentní buňky připravené
stejným způsobem bez přídavku DNA. Petriho misky byly inkubovány při 37°C přes noc.
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4.7.2 Metody použité při práci s fágy
4.7.2.1 Příprava fágových lyzátů
0,1 ml zásobního lyzátu fága vir (109-1010 PFU/ml) a 0,5 ml 16-h kultury vhodného
bakteriálního kmene bylo přidáno ke 3 ml vrchního agaru zahřátého na 45°C a vylito na
povrch misky s 1,5% LA. Po 16-h kultivaci při 37°C dojde k téměř kompletní lyzi buněk.
Vrchní agar byl setřen do Ehrlenmayerovy baňky a se 3 ml fágového pufru a 0,5 ml
chloroformu intenzivně třepán 3 h při 37°C. Suspenze byla centrifugována (4 000 x g, 30
min, LT), supernatant odebrán, vhodně naředěn fágovým pufrem a byl stanoven titr
fágového lyzátu.
Kmeny pro pomnožení fága byly voleny s ohledem na požadovanou modifikaci
fágové DNA. Fág vir.0 s nemodifikovanou DNA byl připraven pomnožením na kmeni
C122 (r- m-), fág vir.R124I (označuje DNA fága specifity R124I) pomnožením na kmeni
C122/R124I (r+R124I m+R124I), vir.KI na kmeni C122/pVMC3 (r+KI m+KI ) a vir.AI na
kmeni BL21(DE3)/pFFP30 (r+AI m+AI ).

4.7.2.2 Stanovení titru fágového lyzátu
Ke 3 ml 0,6% LA ohřátého na 45°C bylo přidáno 0,1 ml vhodně zředěného fágového
lyzátu a 0,5 ml 16-h kultury buněk indikátorového kmene (1 x 109 buněk/ml), směs po
promísení byla nalita na misky s půdou LA. Po 16-h inkubaci při 37°C, byl odečten počet
plaků v souvislém nárůstu indikátorové kultury. Podle ředění byl vypočten titr fága v
lyzátu (počet PFU/ml).

4.7.3 Testování restrikčně-modifikačního (R-M) fenotypu
4.7.3.1 Stanovení restrikčního fenotypu
Na stanovení restrikčního fenotypu (r) byl použit kvalitativní (kapkový) test (Luria
1953).
Povrch misek s LA půdou a odpovídajícím antibiotikem byl převrstven 3 ml
vrchního agaru s 0,5 ml testovací kultury připravené 16-h kultivací při 37°C za selekčních
podmínek. Po ztuhnutí byl na povrch agaru nakapán lyzát fágů vir.0, vir.R124I, vir.KI
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nebo vir.AI o známé koncentraci 103, 104 a 106 PFU/ml. Po 16 h kultivace při teplotě
37°C byl spočítán počet plaků. Účinnost restrikce (e.o.p. = efficiency of plating) je dána
podílem počtu plaků na testovaném a kontrolním kmeni r - při stejné kultivační teplotě a
stejné koncentraci fága v lyzátu. Hodnoty 0,0001-0,01 odpovídají fenotypu r +, hodnoty
0,01-0,1 r + - a hodnoty 0,1-1,0 fenotypu r -.

4.7.3.2 Stanovení modifikačního fenotypu
Pro určení modifikačního fenotypu (m) byl použit lyzát fága vir pomnoženého na
testovaném kmeni.
Do středu plaku byl zaveden sterilní platinový drátek, zachycené fágové částice byly
resuspendovány v 1 ml fágového pufru a získaná suspenze fágů (kolem 10 5 PFU/ml) byla
vhodně naředěna. Pro kapkový test byla jednotlivá ředění fága nakapána paralelně na
vrchní agar s obsahem indikátorových kmenů C122 (r

R124I, KI, AI

m

R124I, KI, AI)

a

C122/R124I (r+R124I m+R124I ), C122/pVMC3 (r+KI m+KI ) nebo BL21(DE3)/pFFP30 (r+AI
m+AI ) pomnožených při 37 oC 16 h. Po 16-h kultivaci při 37°C byly vypočteny účinnosti
modifikace specifity EcoR124I, EcoKI a EcoAI, které jsou dány podílem titru fága na
kmenech nesoucích plazmid s danou specifitou a kmeni C122. Hodnoty 1,0-0,5 odpovídají
fenotypu m+, 0,5-0,09 fenotypu m + - a hodnoty pod 0,09 fenotypu m -.

4.7.4 Práce s plazmidovou DNA
4.7.4.1 Izolace plazmidové DNA z E. coli
Pro izolaci plazmidové DNA bylo použito modifikované metody alkalické lyze
(Maniatis 1982).
Izolované kolonie nesoucí vhodný plazmid byly kultivovány 16 h ve 3 ml LB
s příslušným antibiotikem. 3 ml kultury byly centrifugovány (15 000 x g, 3 min,
laboratorní teplota - LT, stolní centrifuga), pelet byl resuspendován na vortexu ve 200 l
ledového roztoku I a suspenze byla inkubována 5 min při pokojové teplotě. K suspensi
bylo přidáno 400 l ledového čerstvě připraveného roztoku II. Obsah byl promíchán
převracením mikrozkumavky a po 5 min inkubace v ledu bylo přidáno 300 l ledového
roztoku III (7,5 M octan amonný). Obsah byl velmi jemně promíchán převracením
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mikrozkumavky a ponechán 10 min při 4°C. Vzniklá sraženina byla odstraněna
centrifugací (15 000 x g, 15 min, LT) a DNA v supernatantu byla vysrážena 600 l
isopropanolu 30 min při LT, sedimentována centrifugací (16 000 x g, 10 min, LT),
promyta 0,8 ml 70 % ethanolu, vysušena v termostatu při 37°C a rozpuštěna ve 20 l pufru
TE. Přítomnost plazmidové DNA byla ověřena elektroforeticky v agarosovém gelu.

4.7.4.2 Elektroforesa plazmidové DNA v agarosovém gelu
Elektroforesa plazmidové DNA byla prováděna v horizontálním uspořádání (přístroj
firmy Pharmacia LKB, Švédsko) v 0,9% agarosovém gelu s přídavkem EtBr (Ethidium
bromid, konečná koncentrace 0,2 g/1 ml). Vzorky DNA byly před nanesením na gel
smíchány s indikační směsí (0,07% bromfenolová modř, 7% SDS, 33% glycerol) v poměru
3:1. Elektroforesa probíhala v pufru TAE při konstantním napětí (60-80 V). DNA byla
vizualizována v ultrafialovém světle (254 nm) na přístroji GDS 5000.
4.7.5 Exprese podjednotek HsdR, HsdM a HsdS
100 l 16-h kultury bylo inokulováno do 10 ml LB s příslušným antibiotikem,
kultura byla intenzivně třepána při 37°C do OD600 1-1,25. Pokud byly geny pro
podjednotky RM-systémů přepisovány z promotoru T7, indukovatelného IPTG, byl při
OD600 = 0,2-0,3 k suspensi buněk přidán IPTG do konečné koncentrace 0,5 mM a po 2
hodinách kultivace opět změřena OD600. Suspense byla inkubována 10 min na ledové lázni
a poté centrifugována (4 000 x g, 15 min, 4 °C). Sediment byl promyt ledovým roztokem
STE, znovu centrifugován a resuspendován v 600 l STE. 200 l vzorku bylo
centrifugováno (16 000 x g, 2 min), pellet resuspendován v 90 l ledového TE s 10 l
směsi inhibitoru proteas. K suspenzi bylo přidáno 100 l vzorkového pufru (4 x konc.),
vzorek byl resuspendován 3 min. na ultrazvukové lázni (3x 1 min. s přestávkami 1 min.
pro chlazení na ledové lázni), solubilizován varem 5 min na vodní lázni, vychlazen na
ledové lázni a elektroforeticky analysován (SDS-PAGE, kap.4.7.6).
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4.7.6 Elektroforesa proteinů v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS
(SDS-PAGE)
K separaci proteinů podle molekulové hmotnosti byla použita metoda SDS-PAGE
v diskontinuálním systému pufrů (Laemmli 1970).
Proteiny byly separovány na 10% gelu použitím systému ATTO gel box (Japonsko
GRI). Elektroforesa probíhala při konstantním proudu 10 mA/gel, při přechodu čela ze
zaostřovacího do separačního gelu byl proud zdvojnásoben. Proteiny byly vizualizovány
barvením gelu v roztoku Coomasie brilantní modři R-250 (20 min. při 30°C, odbarvení ve
vroucí vodě) nebo přeneseny na membránu PVDF a detekovány pomocí polyklonálních
protilátek (kap. 4.7.7).

4.7.7 Přenos proteinů z gelu na membránu (Western blot) a imunodetekce
Po skončení SDS-PAGE byl separační gel equilibrován 10 min v CAPS pufru.
PVDF membrána byla ponechána 10 vteřin ve 100% methanolu, poté byla promyta 1 x 5
min v destilované vodě a ponechána 10 min v pufru CAPS. Na anodu navlhčenou
destilovanou vodou bylo navrstveno 6 filtračních papírů o stejném rozměru jako daný gel,
namočených v pufru CAPS, membrána PVDF, separační gel a opět 6 filtračních papírů.
Přenos proteinů probíhal při hodnotě 1,5 mA/cm2 PVDF membrány po dobu 4 h. Po
uplynutí doby přenosu byla membrána blokována a promývána následujícím způsobem:
 Blokování v 5% blokovacím roztoku (0,5 g netučného sušeného mléka / 10 ml TBS-T).
 Promytí membrány v 10 ml TBS-T: 1 x 15 min a 2 x 5 min
 Inkubace membrány v králičích polyklonálních protilátkách 2 hodiny, -4oC.
 Promytí membrány v 10 ml TBS-T: 1 x 15 min a 2 x 5 min
 Inkubace membrány v roztoku antikráličího Ig s navázanou křenovou peroxidasou
v TBS-T (1:3000, v/v) 1 hodinu při laboratorní teplotě
 Promytí membrány v 10 ml TBS-T: 1 x 15 min a 4 x 5 min
 Směs ECL (připraven smícháním složek ECL1 a ECL2 v poměru 1:1) byla nalita na
povrch membrány PVDF v množství 1,125 ml/cm2 membrány, inkubace trvala 1 min.
Po odstranění přebytečného ECL byla membrána zabalena do potravinové folie a
vložena do kazety. Na membránu byl přiložen film (Hyperfilm Hybond ECL), který
byl po uplynutí požadované doby expozice vyvolán standardním postupem. Optimální
doba expozice byla stanovena podle kvality prvního orientačního snímku.
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Principem této detekční metody je chemoluminiscence, emise světla vznikajícího
v chemické reakci. Peroxidasa navázaná na sekundárních protilátkách katalyzuje oxidaci
luminolu v přítomnosti H2O2. Luminol se oxidací dostává do excitovaného stavu , z
kterého se emisí světla vrací do stavu základního. Intenzita emise světla se výrazně zvýší
přidáním tzv. „enhancers“ (například fenoly), které jsou dodávány v ECL (Enhanced
ChemiLuminiscence) kitu. Emitované světlo je zachyceno na film (Obrázek 7).

4.7.8 Elektroforesa proteinů v nerovnovážném gradientu pH (NEPHGE,
Nonequilibrium pH-gradient Gel Electrophoresis)
4.7.8.1 Příprava vzorku pro NEPHGE
Bakteriální kmeny byly kultivovány v kompletním mediu LB, případně s přidaným
antibiotikem podle typu zavedeného plazmidu, při teplotě 37°C, za intenzivního třepání,
přes noc (ON). Kultura ON byla naočkována do LB (V = 30 ml) s antibiotikem a kultivace
probíhala 6 hod za stejných podmínek.
Suspense byla poté 10 min. chlazena na ledu a centrifugována, 4 000 x g, 15 min.,
4°C, sediment resuspendován v 10 ml ledového STE a suspense znovu centrifugována.
Sediment byl resuspendován v 0,1 ml STE, obsahujícím směs inhibitorů proteas, a
sonikován na ledu (5x 30 vteřin s přestávkami 60 vteřin). Vzorky byly po dobu 30 min.
vystaveny působení benzonasy, na ledu, v přítomnosti Mg2. K suspenzi bylo přidáno 1 l
1 M MgCl2 a 50 l 30 x zředěného zásobního roztoku benzonasy (zásobní roztok 25
U/ml). Buněčné zbytky byly odstraněny centrifugací v předchlazeném rotoru, 13 000 x g, 3
minuty a supernatant přenesen do vychlazené EP mikrokyvety. Koncentrace proteinů v
buněčném extraktu byla stanovena Bradfordovou metodou (kapitola 4.7.9).
Buněčný extrakt, s obsahem proteinů 50 g na jeden vzorek, byl smíchán
s minimálně dvojnásobným objemem vzorkového pufru obsahujícím močovinu tak, aby
konečná koncentrace proteinů ve vzorku byla 3,33 mg/ml. Vzorek byl ponechán 2 hodiny
při pokojové teplotě a poté nanášen na začátek gelu pro první rozměr 2D-PAGE nebo
uchován v -70°C. Na gel pro první rozměr bylo nanášeno 15-20 l vzorku, který obsahoval
50 g proteinů.
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4.7.8.2 NEPHGE
Gely pro první rozměr byly připraveny ve skleněných kapilárách s vnitřním
průměrem 1 mm a dlouhých 75 mm, podle manuálu dodaného výrobcem, v nádobě o
průměru 50 mm. Při přípravě gelů byla směs před přidáním amfolytů a katalysatorů
odvzdušněna na vodní vývěvě. Polymerizace probíhala 1 hodinu při pokojové teplotě, poté
byly kapiláry s gely vsunuty do systému Mini-Protean II od firmy Bio-Rad Laboratories
podle manuálu výrobce.
Vzorky byly nanášeny na anodový konec gelů, převrstveny 30 l převrstvovacího
pufru a rezervoáry systému naplněny odvzdušněnými pufry, na anodovém konci 10 mM
H3PO4 a na katodovém konci 20 mM NaOH.
Elektroforesa probíhala 80 minut za napětí 400 V. Pro určení správného času a napětí
(Vh), kdy na gelu lze zachytit všechny tři podjednotky RM-systémů, byly prováděny řady
pokusů (30, 45,….120 min.).

4.7.8.3 Druhý rozměr, SDS-PAGE
Polyakrylamidový gel z první dimenze byl vytlačen z kapiláry na parafilm pomocí
stříkačky a ponořen na 10 minut do ekvilibračního vzorkového pufru s SDS. Poté byl gel
přenesen na horní hranu polyacrylamidového gelu (separační gel - 8 %, 70 x 90 mm) a
provedeno SDS-PAGE (kapitola 4.7.6).

4.7.8.4 Detekce proteinů na 2D-gelu
Proteiny rozdělené pomocí 2D-NEPHGE byly vizualizovány (i) pomocí protilátek
proti R-M enzymům (kapitola 4.7.7) (ii) přímo v gelu vysoce senzitivní metodou, barvení
stříbrem (Rabilloud 1992). Tato metoda umožňuje detekci proteinových skvrn obsahujících
pouze 2 ng proteinu.
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Barvení proteinů v polyakrylamidovém gelu stříbrem
Polyakrylamidové gely s proteiny rozdělenými pomocí 2D-NEPHGE byly:


1 hod. inkubovány v ustalovacím roztoku I



1 hod. v ustalovacím roztoku II



promyty v deionizované vodě 4 x 5 min.



30 min. barveny v roztoku III obsahujícím dusičnan stříbrný



promyty v deionizované vodě 1 min.



5-8 min. (do objevení proteinových skvrn) inkubovány ve vyvíjecím roztoku IV



10 min. v roztoku V pro zastavení vyvíjecí reakce



10 min. v roztoku VI s 2% glycerolem



vysušeny

4.7.8.5 Sušení polyakrylamidového gelu
Gely byly ponořeny do roztoku glycerolu (2%, v destilované vodě) na 15 minut, poté
byly vloženy mezi dva vlhké listy celofánu, upevněny mezi dva kovové rámy a sušeny přes
noc.

4.7.9 Stanovení koncentrace proteinů Bradfordovou metodou
Pro stanovení koncentrace poteinů v buněčném lysatu byla použita metoda podle
Bradforda (Bradford 1976).
Byla sestavena kalibrační křivka (koncentrace proteinů/A280nm) za použití řady
roztoků albuminu se vzrůstající koncentrací proteinu. 100 l roztoku proteinů (albumin
nebo buněčný lysat) bylo smícháno s 1 ml Bradfordova činidla a po 2-6 min. změřena
absorbance roztoku při  = 280 nm (A280nm). Z kalibrační křivky byla odečtena
koncentrace proteinů v roztoku odpovídající změřené absorbanci.
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4.7.10 Imunoprecipitace fosfoproteinů za použití proteinu A a protilátek
proti fosfoaminokyselinám
Příprava buněčného lyzátu: do 3O ml LB s daným antibiotikem byla naočkována ON
kultura. Bakterie byly kultivovány při 37°C za intenzivního třepání po dobu 6 hod.
Bakterie byly po inkubaci ochlazeny na ledu 10 min, stočeny na odstředivce, 4000 x g, 15
min, 4°C a dvakrát promyty v 15 ml pufru pro imunoprecipitaci a opět stočeny. Pellet byl
resuspendován v 1200 l pufru pro imunoprecipitaci a sonikován na ledu (5 x 30 vteřin s
přestávkami 1 min). Buněčné zbytky byly odstraněny cetrifugací, 10000 x g, 1O min, 4°C
a supernatant přenesen do předchlazené EP mikrokyvety. Koncentrace proteinů byla
stanovena Bradfordovou metodou (kapitola 4.7.9).
Předčištění buněčného lysatu: 5 mg sepharosových kuliček s navázaným proteinem
A bylo inkubováno za mírného míchání v 0,5 ml pufru na imunoprecipitaci po dobu 30
minut při pokojové teplotě. Poté byly kuličky 3 x promyty v 0,5 ml pufru na
imunoprecipitaci a sedimentovány na centrifuse, 10000 x g, 10 vteřin, pokojová teplota. K
takto preequilibrovaným kuličkám byl přidán buněčný lysat obsahující 5 mg proteinů,
objem byl doplněn pufrem na imunoprecipitaci na 1 ml. Buněčný lysat byl předčištěn od
nespecificky se vázajících proteinů inkubací se sepharosovými kuličkami za mírného
míchání po dobu 1 hodiny, 4°C. Kuličky byly sedimentoványy na centrifuse, 10000 x g, 20
vteřin, 4°C a supernatant přenesen do předchlazené EP mikrokyvety.
Imunoprecipitace: k předčištěnému buněčnému lysatu byly přidány 4 l protilátky
proti fosfoaminokyselině (ke kontrolnímu vzorku 4 l vody) a byl míchán 1 hodinu ve
4°C. Poté bylo přidáno 5 mg preequilibrovaných sepharosových kuliček s navázaným
proteinem A a inkubace probíhala za mírného míchání 1 hodinu při pokojové teplotě. V
tomto kroku se protilátky s navázanými fosfoproteiny váží na protein A na sepharosových
kuličkách.
Příprava vzorku pro SDS-PAGE: sepharosové kuličky s navázanými fosfoproteiny
byly centrifugovány, 13000 x g, 10 vteřin, 4°C, 5 x promyty v 0,5 ml pufru na
imunoprecipitaci a 1 x v 0,5 ml destilované vody. Supernatant byl dokonale odebrán
mikropipetou. Sepharosové kuličky byly resuspendovány v 25l vzorkového pufru pro
SDS-PAGE (1x koncentrovaný, 4% -mercaptoethanolu), povařeny na vodní lázni 5 minut
a sedimentovány na centrifuse 2 minuty při 13000 x g. Supernatant byl odebrán, nanesen
na 10% polyakrylamidový gel a provedeno SDS-PAGE (kapitola 4.7.6).

67

4.7.11 Příprava subcelulárních frakcí buněčného lysatu E.coli
Do 30 ml LB, případně s přidaným antibiotikem, byla naočkována ON kultura.
Bakterie byly kultivovány při 37°C za intenzivního třepání. Nárůst byl kontrolován
měřením optické density při  = 600 nm (OD600) a kultivace zastavena při OD600 = 1,25,
vychlazením na ledu po dobu 10 minut. Buňky byly sedimentovány centrifugací , 4000 x
g, 15 min, 4°C. Sediment byl resuspendován v 15 ml ledového pufru STE (do nějž byl
bezprostředně před použitím přidán roztok NaF do konečné koncentrace 10 mM a PMSF
do konečné koncentrace 3 mM) a opět centrifugován. Takto byly buňky promyty 2x a
supernatant resuspendován v 0,5 ml ledového STE. Suspenze byla sonikována na ledu (5 x
30 sekund s přestávkami 1 min) a buněčné zbytky odstraněny centrifugací, 4000 x g, 15
min, 4°C.
Supernatant byl použit jako zdroj cytoplasmatické a membránové frakce buněčného
lysatu E.coli, které byly získány centrifugací, 50000 x g, 1 hod, 4°C. Cytoplasmatická
frakce (supernatant) byla rozplněna do EP mikrokyvet (po 50 l), zmražena v tekutém
dusíku a uložena do -80°C. Membránová frakce (sediment) byla resuspendována v
ledovém STE (300 l), rozplněna a zamražena stejným způsobem jako cytoplasmatická
frakce. Koncentrace proteinů v obou frakcích byla stanovena Bradfordovou metodou
(kapitola 4.7.9) a pohybovala se v rozmezí 5-10 g/l.

4.7.12 Fosforylace proteinů in vitro
Reakční směs in vitro fosforylace exogenních (purifikovaných) R-M enzymů protein
kinasami, obsaženými v subcelulárních frakcích buněčného extraktu E.coli, byla celkového
objemu 25 l a obsahovala:
 2-5 g purifikovaného RM-enzymu
 [-32P]-ATP, 10 M (250 M), 1-2Ci
 50 mM Tris-Cl pH 7,4, 50 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 10 mM
MnCl2, 10 mM NaF (tzn. 10 l pufru A, 2,5 x koncentrovaný)
 zdroj proteinkinas, tzn. cytoplasmatická nebo membránová frakce buněčného extraktu
E.coli, o obsahu 30 g proteinů
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Reakce byla zahájena přidáním zdroje proteinkinas, probíhala 20 min při pokojové
teplotě a byla zastavena přidáním 7

l

vzorkového pufru pro SDS-PAGE

(4 x koncentrovaný).
Vzorek byl povařen na vodní lázni 5 min, ochlazen na ledu, nanesen na 10%ní
polyakrylamidový gel a elektroforeticky rozdělen (SDS-PAGE). Proteiny byly
vizualizovány barvením gelu v roztoku Coomasie brilantní modři R-250 15-30 min při
30°C. Gel byl odbarvován v destilované vodě zahřívané k bodu varu po dobu 10-15 min,
ponořen do 1%ního roztoku glycerolu v detilované vodě na 15 min. a vysušen mezi dvěma
listy celofánu napnutými v kovovém rámu.
Radioaktivně značené fosfoproteiny byly detekovány metodou “phosphoimaging”,
která je přibližně desetkrát citlivější pro detekci radioaktivního signálu než detekční
metoda autoradiografie. Vysušený gel byl přiložen na aktivní stranu desky (BAS Imaging
Plate MS 2025) citlivé na radioaktivní signál, která pomocí europia radioaktivní signál
zesiluje. Po expozici dlouhé 4-7 dnů byl z desky signál odečten přístrojem Phosphoimager,
Model BAS 5000, Fuji (senzitivita 10 000-30 000, rozlišení 25-50 m/pixel, magnituda 5).
Soubory byly převedeny z formátu pcb. na formát tif. (8 bitů/pixel) a upraveny pomocí
počítačového programu pro analysu gelů Aida.

4.7.13 Kyselá

hydrolysa

fosfoproteinů

a

identifikace

fosfoaminokyselinových zbytků pomocí dvourozměrné tenkovrstvé
chromatografie (2D-TLC)
Příprava vzorku – identifikace fosfoproteinu a jeho kyselá hydrolysa: po SDS-PAGE
byly radioaktivně značené fosfoproteiny (kap.4.7.12) přeneseny z gelu na PVDF
membránu (kap.4.7.7), membrána byla několikrát promyta destilovanou vodou, zabalena
do plastikové folie Saran a vložena do kazety na aktivní stranu desky pro detekci
radioaktivního signálu, BAS Imaging Plate MS 2025, Fuji. Radioaktivně značené
fosfoproteiny byly zobrazeny pomocí Phosphoimager BAS 5000 Fuji a část PVDF
membrány odpovídající poloze žádaného fosfoproteinu byla vystřižena nůžkami, omyta 10
vteřin v methanolu a 1 min. v destilované vodě, přenesena do EP mikrokyvety se
šroubovacím uzávěrem a převrstvena 6N HCl. EP mikrokyveta byla pevně uzavřena a
vložena na 2 hod. do pece zahřáté na 110°C. Po vychlazení byl obsah EP mikrokyvety
centrifugován, 13 000 x g, 2 min. a supernatant byl přenesen do čisté EP mikrokyvety a
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vložen do excikátoru s pevným NaOH. Do 7 dnů došlo k vysušení vzorku, který byl
resuspendován v 5-10 l destilované vody, promíchán na orbitální rotačce a centrifugován,
13 000 x g, 5 min.
Supernatant obsahující volné aminokyseliny byl nanesen po 0,5 l na celulosovou
desku

pro

TLC.

Paralelně

byly

nanášeny

také

standardy

fosfoaminokyselin:

O-phospho-DL-serin, O-phospho-DL-threonin, O-phospho-L-tyrosin (1 l roztoku
každého standardu o koncentraci 1 mg/ml).
Dělení aminokyselin v prvním rozměru 2D-TLC probíhalo 120 min. při pokojové
teplotě ve směsi obsahující ethanol, kyselinu octovou a vodu v objemovém poměru 1:1:1.
Deska byla vyjmuta a vysušena. Skleněná vana pro 2D-TLC byla před vložením
celulosové desky 1 hod. equilibrována.
Dělení aminokyselin v druhém rozměru probíhalo 90 min. při pokojové teplotě ve
směsi isobutylalkoholu, kyseliny mravenčí a vody (8:3:4). Po vyjmutí byla deska vysušena.
Aminokyseliny byly visualizovány pomocí roztoku ninhydrinu (0,5% ninhydrin, 3%
kys. octová v isobutylalkoholu) aplikovaného rozprašovačem na celulosovou desku, která
byla následně inkubována v peci 15 min. při teplotě 600C.
Poloha radioaktivně značených aminokyselin na desce pro TLC byla určena pomocí
přístroje Phosphoimager BAS 5000 Fuji po sedmidenní expozici na aktivní stranu deska
citlivé na radioaktivní signál, BAS Imaging Plate MS 2025.
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5. Výsledky
5.1. Identifikace podjednotek Hsd R-M enzymů Typu I EcoKI a
EcoR124I pomocí optimalizované metody 2D-NEPHGE
Pro sledování kompozice a případné posttranslační modifikace R-M enzymů EcoKI a
EcoR124I byla optimalizována metoda dvourozměrné elektroforesy, v jejímž prvním
rozměru jsou proteiny děleny v nerovnovážném gradientu pH (2D-NEPHGE, twodimensional non-eguilibrium pH gradient gel electrophoresis). Tato metoda unožňuje
dobré dělení kyselých i zásaditých proteinů (O'Farrell et al. 1977), tedy i současnou detekci
všech tří podjednotek enzymů EcoKI a EcoR124I v hrubém buněčném lysatu E. coli.
Dvourozměrná elektroforesa (O'Farrell 1975) umožňuje současné dělení až tisíců
proteinů v závislosti na dvou různých parametrech: pI (isoelektrický bod) v prvním
rozměru a Mm (molární hmotnost) ve druhém rozměru. Vedle možnosti současného
sledování tisíců genových produktů a jejich změn v závislosti například na různých
fyziologických

podmínkách,

tato

metoda

umožňuje

také

detekci

případných

posttranslačních modifikací, které mění jejich Mm (proteolysa) nebo pI (např. fosforylace).
Jediná nevýhoda této metody, která využívá rovnovážné izoelektrické fokusace (IEF)
v prvním rozměru, je dána nestabilitou gradientu pH v bazické oblasti v případě
prodloužené doby dělení. Silně bazické proteiny navíc špatně vstupují do gelu pro první
rozměr a to i při použití ampholytů rozšiřujících gradient pH do bazické oblasti. To se
ukázalo být problémem pro současné dělení všech tří podjednotek enzymového komplexu
(HsdR, HsdM a HsdS) na jednom gelu, neboť tyto podjednotky se značně liší v hodnotách
isoelektrického bodu (pI). Tento problém byl překonán využitím nerovnovážného
gradientu pH v prvním rozměru (NEPHGE) (O'Farrell et al. 1977).
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5.1.1

Dělení podjednotek Hsd enzymů EcoKI a EcoR124I pomocí
2D-NEPHGE

Naším cílem bylo detekovat všechny tři enzymové podjednotky s odlišnými
hodnotami pI a Mm (Tab. 7) na jednom gelu. Rozšíření gradientu pH při IEF v prvním
rozměru k tomuto cíli nevedlo, neboť zatímco podjednotky HsdR a HsdM byly za použití
daného rozpětí pH detekovány, podjednotka HsdS nebyla na tomtéž gelu nikdy přítomna.
Z důvodu změny rozložení separovaných podjednotek na gelu vzhledem k ostatním
buněčným proteinům, a tedy umožnění jejich identifikace a případné kvantifikace, jsme
použili v prvním rozměru systém s nerovnovážným gradientem pH (NEPHGE) (kapitola
4.7.8).
Tab.7: Mm a pI podjednotek Hsd systémů EcoKI a EcoR124I

Enzym / podjednotka

Mm, kDa

pI

EcoKI / HsdR

136

5,68

EcoKI / HsdM

59

5,06

EcoKI / HsdS

51

9,60

EcoR124I / HsdR

112

6,27

EcoR124I / HsdM

58

5,04

EcoR124I / HsdS

46

8,04

V průběhu NEPHGE nedochází k ustavení rovnovážného gradientu pH a fokusaci
proteinů do oblasti odpovídající jejich pI. Poloha proteinů v gelu je proto závislá na
hodnotě použitého napětí a času (V x h, Vh). Z tohoto důvodu je nutné stanovit a následně
sledovat hodnotu V x h pro získání reprodukovatelných výsledků (Lopez 1999). Proto jsme
sledovali mobilitu všech tří podjednotek systémů EcoKI (Obr. 15) a EcoR124I v závislosti
na hodnotách V x h, za použití purifikovaných proteinů jako standardů. Jako optimální
byly stanoveny hodnoty V x h pro EcoKI 533 Vh (80 min. při napětí 400 V) a pro
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EcoR124I 600 Vh (90 min. při 400 V). Závislost relativní migrace jednotlivýh podjednotek
systému EcoKI na hodnotách Vh je znázorněna v grafu (Obr. 16).

Obr. 15: Závislost relativní migrace podjednotek HsdR, HsdM a HsdS systému EcoKI na
době elektroforesy. Elektroforesa (v prvním rozměru) probíhala při napětí 400 V, čísla
200 – 800 označují hodnotu V x h (Vh).
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Obr. 16: Závislost relativní migrace podjednotek HsdR (červená), HsdM (žlutá) a HsdS
(zelená) systému EcoKI na hodnotě V x h (Vh) v prvním rozměru elektroforesy.
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5.1.2 Identifikace

podjednotek

Hsd

enzymů

EcoKI

a

EcoR124I

na 2D-gelu
K identifikaci podjednotek systémů EcoKI a EcoR124I na 2D-gelech bylo použito
několika způsobů. První způsob je založen na porovnávání rozložení proteinových skvrn
na gelech kmenů produkujících podjednotky daného systému, C122/pVMC3 (EcoKI) a
C122/pCP1005 (EcoR124I), a kmene kontrolního, C122 (Obr. 17A, B, Obr. 18A, B).
Dalším krokem

v identifikaci podjednotek byla jejich imunodetekce na 2D-blotech

pomocí polyklonálních protilátek proti EcoKI (Obr. 17C) a EcoR124I (Obr. 18C). Pro
potvrzení této identifikace byla použita ještě další metoda, a to společná 2D-elektroforesa
purifikovaných podjednotek a hrubého buněčného extraktu korespondujícího kmene.
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Obr. 17: Detekce podjednotek systému EcoKI na gelech 2D-NEPHGE.
A: Stříbrem barvený gel s proteiny hrubého buněčného extraktu kmene E. coli C122 jako
kontrola.
B: Stříbrem barvený gel s proteiny hrubého buněčného extraktu kmene C122/pVMC3
(hsdR, hsdM a hsdS specifity EcoKI), podjednotky Hsd jsou označeny rámečky.
C: Imunodetekce podjednotek Hsd systému EcoKI v hrubém buněčném extraktu kmene
C122/pVMC3.
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Obr. 18: Detekce podjednotek systému EcoR124I na gelech 2D-NEPHGE.
A: Stříbrem barvený gel s proteiny hrubého buněčného extraktu kmene E. coli C122 jako
kontrola.
B: Stříbrem barvený gel s proteiny hrubého buněčného extraktu kmene C122/pCP1005
(hsdR, hsdM a hsdS specifity EcoR124I), podjednotky Hsd jsou označeny rámečky.
C: Imunodetekce podjednotek Hsd systému EcoR124I v hrubém buněčném extraktu kmene
C122/ppCP1005.
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5.1.3 Zorientování 2D-gelů
Za účelem kalibrace a zorientování 2D-gelů bylo použito komerčních proteinových
standardů pro 2D-gely (Tab. 8). Tyto standardy slouží jako externí markery, které
umožňují určení hodnot pI a Mm dělených proteinů. Standardy byly děleny na
2D-NEPHGE paralelně (Obr. 19B) nebo společně v jednom gelu s hrubými buněčnými
lysaty (Obr. 19A).

Tab.8: Proteiny o známé Mm a pI použité jako standardy pro 2D-NEPHGE

Protein

M
m, kDa

hen egg white conalbumin

I

76

type I

p

č

6

1

5

2

5

3

8

4

7

5

.

,3
bovine serum albumin

66,
2

bovine muscle actin

,4
43,

0
rabbit

muscle

glyceraldehyde

,0
36,

0

,5

3-phosphate
dehydrogenase
eguine myoglobin

17,
5

,0

Pro monitorování kinetiky exprese při použití hrubých buněčných extraktů je
užitečné na 2D-gelu identifikovat protein(y) známé funkce jako vnitřní standard(y). Pro
tento účel byl použit elongační faktor Tu (EF-Tu) (Li et al. 1994). Tento protein je na gelu
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snadno identifikovatelný (Obr. 19C, D) a je produkován v dostatečném množství (5-10%
celkových buněčných proteinů E.coli).
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Obr.19: Topologické zorientování gelu 2D-NEPHGE za použití vnitřního standardu EF-Tu
a komerčních proteinových standardů.
A: Současná elektroforesa hrubého buněčného extraktu kmene C122/pVMC3 (hsdR, hsdM
a hsdS specifity EcoKI) a proteinových standardů pro 2D-gely očíslovaných 1-5.
Rámečkem je vyznačena bazická podjednotka HsdS (pI 9,6), čísla na levo od obrázku
označují Mm (kDa).
B: Proteinové standardy pro 2D-gely označené čísly 1 - 5 (Tab. 8).
C: Hrubý buněčný extrakt C122/pVMC3. Rámečkem je vyznačena bazická podjednotka
HsdS a šipkou elonfační faktor Tu. Purifikované proteiny EcoKI a EF-Tu (vlevo) byly
použity jako standardy ve druhém rozměru elektroforesy.
D: Imunodetekce EF-Tu v hrubém buněčném extraktu C122/pVMC3 na gelu C.
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Tři podjednotky enzymového komplexu (HsdR, HsdM a HsdS), které se značně liší
v hodnotách isoelektrického bodu (pI) a molární hmotnosti (Mm), byly identifikovány
v hrubém buněčném lysatu E. coli děleném pomocí dvourozměrné elektroforesy. Vůbec
poprvé byly všechny tři podjednotky systémů EcoKI a EcoR124I detekovány jako zřetelné
skvrny současně na jednom dvourozměrném gelu. Námi optimalizovaná metoda
2D-NEPHGE, kombinovaná s identifikací jednotlivých podjednotek na základě citlivých
imunoblotů, je velmi dobře reprodukovatelná a potenciálně vhodná pro další studium
regulací funkce a stochiometrie komplexních R-M enzymů Typu I (Nguyen et al. 2002).
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5.2. Fosforylace R-M enzymů EcoKI, EcoAI a EcoR124I
5.2.1 Dvě

isoformy

podjednotky

HsdR

systému

EcoKI

pozorované

na 2D-gelu
Dvourozměrná elektroforesa je metoda široce využívaná jak k dělení proteinů
buněčných extraktů, tak ke studiu kovalentních modifikací proteinů, jako je fosforylace.
Kombinací 2D-NEPHGE a imunoblotu se nám podařilo vysledovat heterogenitu
podjednotky HsdR systému EcoKI v buněčném extraktu C122/pVMC3 (Obr. 20).
Podjednotka HsdR EcoKI byla přítomna ve dvou isoformách lišících se velikostí náboje,
což může znamenat, že jedna isoforma je posttranslačně modifikovaná.
Tento výsledek nás nasměroval k dalšímu studiu posttranslačních modifikací R-M
enzymů Typu I. Vzhledem k tomu, že nejběžněji se vyskytující posttranslační modifikací
je fosforylace, byla dále studována fosforylace R-M enzymů Typu I, a to zástupců tří
skupin těchto enzymů: EcoKI (skupina IA), EcoAI (skupina IB) a EcoR124I (skupina IC).

→ 1D
↓

2D

Obr. 20: Dvě isoformy (nábojová heterogenita) podjednotky HsdR EcoKI ve zvětšeném
výřezu gelu 2D-NEPHGE na Obr. 17C. Imunodetekce podjednotky HsdR EcoKI
v buněčném extraktu kmene C122/pVMC3 produkujícího komplexní REasu EcoKI.
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5.2.2 Sledování fosforylace endogenních R-M enzymů EcoKI, EcoAI a
EcoR124I
Pokusy detekovat podjednotky Hsd přímo v hrubých buněčných extraktech
monoklonálními protilátkami proti fosfothreoninu (P-Thr) a fosfoserinu (P-Ser) byly
neúspěšné. Důvodem byl pravděpodobně velmi nízký obsah R-M enzymů Typu I v buňce,
který byl odhadnut v případě chromosomálně kódované endnukleasy EcoKI na 100-200
molekul (Dryden et al. 1997). V našich pokusech byly geny hsd všech sledovaných
endonukleas lokalizovány na plazmidech, ovšem pod kontrolou přirozených promotorů, a
to z důvodu zachování co nejpřirozenější koncentrace těchto enzymů v buňce.
V případech, kdy jsme využili geny hsd pod kontrolou promotoru T7, byl použit
neindukovaný kmen BL21(DE3), který je zdrojem T7 RNA polymerasy. Je známo, že
hladina T7 RNA polymerasy je u kmene tohoto typu v podmínkách bez indukce dostatečná
pro analysy R-M funkce in vivo (Abadjieva et al. 1993). Restrikční a modifikační funkce
byly testovány před každým experimentem kvalitativním (kapkovým) testem popsaným
v kapitole 4.7.3. Výsledky testování R-M fenotypu použitých kmenů jsou uvedeny
v tabulce 9.
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Tab. 9: R-M fenotypy použitých kmenů produkujících REasy a MTasy specifit EcoKI,
EcoAI a EcoR124I

enzym

kmen/plazmid

restrikce 0

modifikace

R-M fenotyp

KI, AI nebo R124I
R.EcoKI

C122/pVMC3

M.EcoKI

C122/pVMC23

R.EcoAI

BL21(DE3)/ pFFP30

M.EcoAI

BL21(DE3)/pJP21

R.EcoR124I

BL21(DE3)/pCP1005

M.EcoR124I BL21(DE3)/pJS4M

0,0001

0,9

r+m+

0,9

1,0

r-m+

0,0003

1,0

r+m+

0,8

1,0

r-m+

0,0001

0,9

r+m+

1,0

1,0

r-m+

a) účinnost restrikce je dána poměrem e.o.p. 0 a KI, AI nebo R124I
b) účinnost modifikace je dána poměrem e.o.p fága pomnoženého na testovaném kmeni a
testovaném na kontrolních kmenech C122 (r -R124I, KI, AI m -R124I, KI, AI) a C122/pVMC3 (r+KI
m+KI ), BL21(DE3)/pFFP30 (r+AI m+AI )nebo C122/R124I (r+R124I m+R124I )

Z tohoto důvodu jsme použili imunoprecipitaci (kapitola 4.7.10), následovanou
SDS-PAGE a imunoblotem (kapitoly 4.7.6 a 4.7.7). Tato metoda je používána k detekci
proteinů, jejichž nízký obsah v buňce přímou imunodetekci neumožňuje.

5.2.2.1 Sledování fosforylace in vivo podjednotek Hsd R-M enzymu EcoKI
Nejprve jsme se zaměřili na studium fosforylace REasy EcoKI imunoprecipitační
analysou monoklonálními protilátkami proti fosfoserinu a fosfothreoninu. Buněčné
extrakty E. coli C122/pVMC3 byly inkubovány s protilátkou a Protein A-Sepharosou tak,
jak je popsáno v kapitole Materiál a metody. Vzniklé imunokomplexy protilátky s
fosfoproteiny byly separovány a analysovány SDS-PAGE a následnou imunodetekcí
králičí polyklonální protilátkou proti EcoKI. Podjednotka HsdR byla jednoznačně
detekována mezi fosfoproteiny imunoprecipitovanými s anti-fosfothreoninem (Obr. 21B,
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dráha 2), naopak v případě experimentu s anti-fosfoserinem podjednotka HsdR detekována
nebyla (Obr. 21B, dráha 3). U podjednotek HsdM a HsdS nebyla zjištěna fosforylace ani
při imunoprecipitaci s anti-fosfothreoninem ani s anti-fosfoserinem (Obr. 21B, dráha 2 a
3).
Z důvodu vyloučení falešných pozitivních signálů byla provedena kontrolní
precipitace bez přítomnosti jakékoli protilátky proti fosforylovaným aminokyselinám
(Obr. 21B, dráha 4) a také imunoprecipitace buněčných extraktů E. coli C122, který
neprodukuje žádné podjednotky Hsd (Obr. 21B, dráha 5).
Abychom mohli vyloučit, že se nejedná o arteficiální fosforylaci EcoKI způsobenou
nadprodukcí podjednotek Hsd z multikopiového plazmidu, provedli jsme analogické
experimenty s chromosomálně lokalizovanými geny hsd. Tyto výsledky získané s použitím
kmene E. coli K-C600 potvrdily fosforylaci podjednotky HsdR, kterou jsme zjistili u
plazmidového systému.
Dále jsme se zabývali tím, je-li pro fosforylaci HsdR nezbytné, aby tato podjednotka
byla součástí aktivní endonukleasy. Proto jsme testovali, dochází-li k fosforylaci HsdR
také v kmeni, v němž je exprimována pouze podjednotka HsdR a nedochází zde tedy k
formování komplexního enzymu EcoKI (Obr. 21A, dráha 2). Proto jsme provedli
imunoprecipitaci buněčného extraktu kmene C122/pACWR93 s anti-fosfothreoninem
(Obr. 21C, dráha 2) nebo anti-fosfoserinem (Obr. 21C, dráha 3) následovanou
imunodetekcí s anti-EcoKI. Zjistili jsme, že HsdR vyskytující se v buňce samostatně není
fosforylována na serinu ani threoninu. Z tohoto zjištění vyplývá, že k fosforylaci HsdR
in vivo dochází pouze pokud je tato podjednotka součástí funkční endonukleasy.
Řadou analogických experimentů jsme ověřili, nedochází-li k fosforylaci
podjednotek HsdM nebo HsdS v kmeni nesoucím geny hsdM a hsdS (C122/pVMΔC23),
kde tak tyto podjednotky mohou vytvářet funkční MTasu (Obr. 21A, dráha 3). Opět jsme
nedetekovali

fosforylaci

ani

jedné

z

těchto

podjednotek

anti-fosfothreoninem

(Obr. 21D, dráha 2) ani anti-fosfoserinem (Obr. 21D, dráha 3). K fosforylaci podjednotek
HsdM a HsdS tedy nedochází, a to bez ohledu na to, jsou-li součástí komplexní REasy
nebo MTasy EcoKI.
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Obr. 21: Fosforylace in vivo podjednotek Hsd enzymu EcoKI. (A) Kontrola exprese
imunodetekcí podjednotek Hsd před imunoprecipitací buněčného extraktu E. coli C122
transformovaného plazmidy nesoucími geny hsd pro REasu (pVMC3) (dráha 1),
samostatnou podjednotku HsdR (pACWR93) (dráha 2) a MTasu (pVMΔC23) (dráha 3).
Fosfoproteiny byly imunoprecipitovány z buněčných extraktů klonů E. coli C122, které
produkují komplexní REasu (B), samostatnou podjednotku HsdR (C) a MTasu (D).
Imunoprecipitáty byly rozděleny SDS-PAGE, přeneseny na PVDF membránu a
podjednotky Hsd byly visualizovány imunodetekcí polyklonální protilátkou proti EcoKI.
B, C, D: dráha 1, standard (purifikovaný EcoKI); dráha 2, imunoprecipitace
s monoklonální protilátkou proti fosfothreoninu; dráha 3, imunoprecipitace s monoklonální
protilátkou proti fosfoserinu; dráha 4, kontrolní imunoprecipitace bez anti-fosfothreoninu a
anti-fosfoserinu; dráha 5, buněčný extrakt kmene C122, který neprodukuje podjednotky
Hsd, imunoprecipitovaný anti-fosfothreoninem.
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5.2.2.2 Sledování fosforylace in vivo podjednotek Hsd R-M enzymů EcoAI a
EcoR124I
Paralelně byla provedena sada analogických experimentů s R-M enzymem Typu IB
EcoAI (Obr. 22) a R-M enzymem Typu IC EcoR124I (Obr. 23). Testovali jsme, zda
dochází k fosforylaci podjednotek Hsd v plazmidových systémech produkujících
komplexní endonukleasy (pFFP30 - EcoAI, pCP1005 - EcoR124I) (Obr. 22B, 23B),
methyltransferasy (pJP21 - EcoAI, pJS4M - EcoR124I) (Obr. 22C, 23C) a samostatné
podjednotky HsdR (pJP22 - EcoAI, pLP25R - EcoR124I) (Obr 22D, 23D).
Přesto, že exprese podjednotek Hsd v analysovaných buněčných lysatech byla
potvrzena protilátkami proti EcoAI (Obr. 22A) a EcoR124I (Obr. 23A), nebyla na rozdíl
od enzymu EcoKI žádná z podjednotek enzymu EcoAI ani EcoR124I v žádném z těchto
systémů fosforylována na serinu ani threoninu.
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Obr. 22: Fosforylace in vivo podjednotek Hsd enzymu EcoAI. (A) Kontrola exprese
imunodetekcí podjednotek Hsd před imunoprecipitací buněčného extraktu E. coli
BL21(DE3) transformovaného plazmidy nesoucími geny hsd pro REasu (pFFP30)
(dráha 1), samostatnou podjednotku HsdR (pJP22) (dráha 2) a MTasu (pJP21) (dráha 3).
Fosfoproteiny byly imunoprecipitovány z buněčných extraktů klonů E. coli BL21(DE3),
které produkují komplexní REasu (B), samostatnou podjednotku HsdR (C) a MTasu (D).
Imunoprecipitáty byly rozděleny SDS-PAGE, přeneseny na PVDF membránu a
podjednotky Hsd byly visualizovány imunodetekcí polyklonální protilátkou proti EcoAI.
B, C, D: dráha 1, standard (purifikovaný EcoAI); dráha 2, imunoprecipitace
s monoklonální protilátkou proti fosfothreoninu; dráha 3, imunoprecipitace s monoklonální
protilátkou proti fosfoserinu; dráha 4, kontrolní imunoprecipitace bez anti-fosfothreoninu a
anti-fosfoserinu; dráha 5, buněčný extrakt kmene BL21(DE3), který neprodukuje
podjednotky Hsd, imunoprecipitovaný anti-fosfothreoninem.
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Obr. 23: Fosforylace in vivo podjednotek Hsd enzymu EcoR124I. (A) Kontrola exprese
imunodetekcí podjednotek Hsd před imunoprecipitací buněčného extraktu E. coli
BL21(DE3) transformovaného plazmidy nesoucími geny hsd pro REasu (pCP1005)
(dráha 1), samostatnou podjednotku HsdR (pLP25R) (dráha 2) a MTasu (pJS4M)
(dráha 3). Fosfoproteiny byly imunoprecipitovány z buněčných extraktů klonů E. coli
BL21(DE3), které produkují komplexní REasu (B), samostatnou podjednotku HsdR (C) a
MTasu (D). Imunoprecipitáty byly rozděleny SDS-PAGE, přeneseny na PVDF membránu
a podjednotky Hsd byly visualizovány imunodetekcí polyklonální protilátkou proti
EcoR124I. Tato protilátka neumožňuje detekci podjednotky HsdS.
B, C, D: dráha 1, standard (purifikovaný EcoR124I); dráha 2, imunoprecipitace
s monoklonální protilátkou proti fosfothreoninu; dráha 3, imunoprecipitace s monoklonální
protilátkou proti fosfoserinu; dráha 4, kontrolní imunoprecipitace bez anti-fosfothreoninu a
anti-fosfoserinu; dráha 5, buněčný extrakt kmene BL21(DE3), který neprodukuje
podjednotky Hsd, imunoprecipitovaný anti-fosfothreoninem.
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5.2.3 Fosforylace in vitro R-M enzymů EcoKI, EcoAI a EcoR124I
Abychom ověřili výsledky získané pokusy in vivo, byly purifikované REasy EcoKI,
EcoAI a EcoR124I podrobeny fosforylačním studiím in vitro v přítomnosti [-32P]-ATP,
Mn2+ a Mg2+ podle metody uvedené v kapitole 4.7.12.

5.2.3.1 Optimalizace reakčních podmínek fosforylace in vitro R-M enzymů Typu I
Nejprve jsme se zaměřili na stanovení optimálních podmínek fosforylační reakce,
vhodného poměru substrát/enzym a dalších reakčních komponent. Jako klíčová se ukázala
být koncentrace [-32P]-ATP, ale také množství purifikovaného R-M enzymu v reakční
směsi (Obr. 24). Například zvýšení koncentrace [-32P]-ATP v reakční směsi z 10 μmol/l
(Obr. 24B, dráha 1) na 250 μmol/l vyžadovalo současné zvýšení obsahu purifikovaného
enzymu z 2 μg (Obr. 24B, dráha 3) na 5 μg (Obr. 24B, dráha 5), pokud měla být
fosforylace HsdR detekována.
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Obr. 24: Vliv koncentrace [-32P]-ATP na in vitro fosforylaci podjednotek Hsd
purifikovaného enzymu EcoKI kinasovou aktivitou cytoplasmatické frakce E. coli C122.
Po fosforylační reakci in vitro byly proteiny rozděleny SDS-PAGE, gely byly obarveny
Coomassie brilantní modří (A) a radioaktivní signál detekován PhosphoImagerem (B).
Dráhy: 1 – 10 μM [-32P]-ATP, 2 μg EcoKI; 2 – 10 μM [-32P]-ATP, kontrola bez EcoKI;
3 - 250 μM [-32P]-ATP, 2 μg EcoKI; 4 - 250 μM [-32P]-ATP, kontrola bez EcoKI; 5 - 250
μM [-32P]-ATP, 5 μg EcoKI

91

5.2.3.2 Testování autofosforylační aktivity enzymu EcoKI
Dále jsme testovali autofosforylační aktivitu REasy EcoKI ve fosforylační reakci in
vitro bez přítomnosti buněčných extraktů E.coli, abychom mohli vyloučit, že fosforylace
podjednotky HsdR není výsledkem autofosforylační reakce. Žádná z podjednotek
purifikované REasy EcoKI nebyla takto fosforylována, k autofosforylaci EcoKI tedy
nedochází.

5.2.3.3 Testování fosforylace in vitro enzymu EcoKI v přítomnosti subcelulárních
frakcí buněčného lysatu E. coli
V dalších pokusech jsme se zaměřili na schopnost proteinkinas přítomných v
cytoplasmatické a membránové frakci E.coli C122 fosforylovat purifikovaný enzym EcoKI
(Obr. 25). Charakter fosforylovaných proteinů se zřetelně liší v závislosti na použité
buněčné frakci. Pokud byla jako zdroj kinasové aktivity použita cytoplasmatická frakce,
byla podjednotka HsdR detekována jako fosforylovaný produkt (Obr. 25B, dráha 1),
zatímco v přítomnosti membránové frakce nebyla žádná z podjednotek enzymu EcoKI
fosforylována (Obr. 25D, dráha 1).
Zde popsaná fosforylační analysa umožňuje monitorovat specifickou kinasovou
aktivitu vůči podjednotce HsdR enzymu EcoKI a v budoucnu může být použita pro
identifikaci a purifikaci této specifické proteinkinasy.
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Obr. 25: Fosforylace in vitro podjednotek Hsd purifikovaného enzymu EcoKI kinasovou
aktivitou cytoplasmatické (B) a membránové (D) frakce E. coli C122 (dráha 1); dráha 2,
kontrola bez EcoKI. Po fosforylační reakci in vitro byly proteiny rozděleny SDS-PAGE,
gely byly obarveny Coomassie brilantní modří (A, C) a radioaktivní signál detekován
PhosphoImagerem (B, D).
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5.2.3.4 Identifikace fosfoaminokyseliny v molekule podjednotky HsdR enzymu
EcoKI
Abychom identifikovali aminokyselinový zbytek, který je v molekule podjednotky
HsdR REasy EcoKI fosforylován cytoplasmatickou kinasou, byla radioaktivně značená
podjednotka HsdR podrobena kyselé hydrolyse a dále analysována, jak je popsáno v
kapitole 4.7.13. Analysa fosfoaminokyselin prokázala, že radioaktivně značená
podjednotka HsdR REasy EcoKI je fosforylována pouze na threoninovém zbytku
(zbytcích) (Obr. 26).

P -T yr
P -T hr
2D
P -S er

1D

Obr. 26: Dvourozměrná analysa fosforylovaných aminokyselin podjednotky HsdR enzymu
EcoKI. Fosfoaminokyseliny získané kyselou hydrolysou HsdR, radioaktivně značené

32

P,

byly děleny ve dvou rozměrech pomocí tenkovrstvé chromatografie. Radioaktivita byla
monitorována PhosphoImagerem. Pozice fosfoserinu (P-Ser), fosfothreoninu (P-Thr) a
fosfotyrosinu (P-Tyr) byly identifikovány pomocí neradioaktivních standardů paralelně
dělených a barvených ninhydrinem. Jejich pozice je vyznačena.
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5.2.3.5 Testování fosforylace in vitro enzymů EcoAI a EcoR124I v přítomnosti
cytoplasmatické frakce buněčného lysatu E. coli
Ačkoli pokusy in vivo nebyla fosforylace R-M enzymů Typu IB EcoAI a Typu IC
EcoR124I detekována, provedli jsme také s těmito enzymy fosforylační pokusy in vitro v
přítomnosti [-32P]-ATP, Mn2+ a Mg2+ podle metody uvedené v kapitole 4.7.12. Enzym
EcoAI byl rekonstituován in vitro z purifikovaných podjednotek HsdR, HsdM a HsdS
v poměru 6:2:1 (R:M:S) (Janscak et al. 1999b) a enzym EcoR124I z purifikované
podjednotky HsdR a MTasy v poměru 2:1. Při použití těchto molárních poměrů
podjednotek Hsd, případně podjednotky HsdR a MTasy, dochází k rekonstituci funkčních
endonukleas se stochiometrií R2M2S1. Purifikovaná REasa EcoAI nebo EcoR124I byla
přidána do reakční směsi obsahující cytoplasmatickou frakci buněčného extraktu E. coli
C122. Ve shodě s imunoprecipitačními analysami in vivo jsme nedetekovali fosforylaci
žádné z podjednotek Hsd enzymu EcoAI (Obr. 27B, dráha 1) ani EcoR124I (Obr. 27D,
dráha 1).
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Obr. 27: Analysa fosforylace in vitro podjednotek Hsd purifikovaného enzymu EcoAI
(A, B) a EcoR124I (C, D) kinasovou aktivitou cytoplasmatické frakce E. coli C122
(dráha 1); dráha 2, kontrola bez R-M enzymu. Po fosforylační reakci in vitro byly proteiny
rozděleny SDS-PAGE, gely byly obarveny Coomassie brilantní modří (A, C) a
radioaktivní signál detekován PhosphoImagerem (B, D).

96

6. Diskuse
R-M systémy chrání bakteriální buňku před infekcí cizorodou DNA vstupující do
buňky v procesech konjugace, transdukce a transformace. Vyskytují se ve formě
komplexního enzymu složeného ze tří podjednotek, HsdS (podjednotka zodpovědná za
rozpoznání a vazbu k DNA), HsdM (podjednotka zodpovědná za methylaci DNA), HsdR
(restrikční podjednotka zodpovědná za translokaci a štěpení DNA), v poměru R2:M2:S1
(Murray 2000). Tento heteromerní komplex, REasa, je schopen jak methylovat, tak štěpit
DNA. Podjednotky HsdM a HsdS mohou v poměru M2:S1 tvořit také nezávislou MTasu .
Tyto tři enzymové podjednotky jsou produkty tří genů hsdR, hsdM, hsdS. Gen hsdR
je přepisován z vlastního promotoru PRes a geny hsdM a hsdS ze společného promotoru
PMod. I přes takovouto organizaci genů ale neexistuje důkaz pro regulaci funkce těchto
enzymů na úrovni transkripce (Loenen et al. 1987; Prakash-Cheng et al. 19993; Kulik a
Bickle 1996).
K regulaci restrikční aktivity ale dochází, neboť po vnesení genů hsd do nového
hostitele s nemodifikovaným chromosomem je restriční funkce opožděna za modifikační o
několik generací, což je pravděpodobně doba potřebná k tomu, aby byla veškerá
rozpoznávací místa na bakteriálním chromosomu methylována (Prakash-Cheng a Ryu
1993). Bylo prokázáno, že tato dočasná kontrola restrikční funkce enzymu využívá
posttranslační mechanismy, a to buď prostřednictvím kontroly sestavování podjednotek do
funkčního enzymu (Firman et al. 2000) nebo proteolysou již sestaveného enzymu
(Makovets et al. 2004). Další regulační mechanismus, který pravděpodobně hraje
významnou roli v kontrole restrikční a modifikační funkce, je založen na rozdílech v
membránové lokalizaci R-M enzymů Typu I, především na jejich dynamických interakcích
s cytoplasmatickou membránou (Holubová et al. 2004). Současně ale nelze vyloučit
kombinaci a kooperaci těchto kontrolních mechanismů nebo dokonce existenci dalších,
dosud neobjevených, regulačních mechanismů.
Cílem této práce bylo přispět k porozumění kontroly a regulace funkce R-M enzymů
Typu I. Za tímto učelem jsme se zaměřili na zavedení a optimalizaci podmínek analysy
těchto enzymů prostřednictvím dvourozměrné elektroforesy, metody vhodné pro další
studium tohoto problému, a následně na studium posttranslační modifikace těchto enzymů.
Některé z významných výsledků, které jsme během tohoto studia získali, budou
diskutovány s ohledem na již známé regulační mechanismy, které se účastní kontroly
restrikční aktivity R-M enzymů.
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6.1. Identifikace podjednotek Hsd R-M enzymů Typu I EcoKI a
EcoR124I pomocí optimalizované metody 2D-NEPHGE
Dvourozměrná elektroforesa (O´Farrell 1975) umožňuje současné dělení až tisíců
proteinů v závislosti na dvou různých parametrech: pI (isoelektrický bod) v prvním
rozměru a Mm (molární hmotnost) ve druhém rozměru. Vedle možnosti současného
sledování tisíců genových produktů a jejich změn v závislosti například na různých
fyziologických

podmínkách,

tato

metoda

umožňuje

také

detekci

případných

posttranslačních modifikací, které mění jejich Mm (proteolysa) nebo pI (např. fosforylace).
Dvourozměrná (2D) elektroforesa v kombinaci s imunobloty, které využívají k
identifikaci proteinů specifické protilátky, je efektivní metoda vhodná k identifikaci
proteinů v totálních buněčných extraktech (Zeindl-Eberhart et al. 1997).
Zaměřili jsme se na optimalizaci podmínek separace a identifikace podjednotek Hsd
R-M systémů EcoKI a EcoR124I ve směsi proteinů totálních buněčných extraktů, což je
zcela nezbytné pro další studium těchto systémů z hlediska proteomiky. Optimalizovali
jsme podmínky dvourozměrné elektroforesy využívající v prvním rozměru nerovnovážný
gradient pH (non-eguilibrium pH gradient gel electrophoresis, NEPHGE), který umožňuje
dobré dělení kyselých i zásaditých proteinů (O´Farrell et al. 1977), tedy i současnou
detekci všech tří podjednotek Hsd enzymů EcoKI a EcoR124I, jejichž

hodnoty

isoelektrického bodu (pI) a molární hmotnosti (Mm) se značně liší.
Vzhledem k tomu, že v průběhu NEPHGE nedochází k ustavení rovnovážného
gradientu pH a fokusaci proteinů do oblasti odpovídající jejich pI, je poloha proteinů v
gelu závislá na hodnotě použitého napětí a času (V x h, Vh) (Lopez 1999). Proto jsme
z důvodu reprodukovatelnosti výsledků museli určit hodnoty V x h vhodné pro dělení
purifikovaných enzymů EcoKI (Obr. 15) a EcoR124I. Jako optimální byly stanoveny
hodnoty 533 Vh pro EcoKI a 600 Vh pro EcoR124I.
Dalším úkolem byla identifikace podjednotek Hsd na 2D-gelech. K tomu byla
využita kombinace několika metod: (i) porovnávání rozložení proteinových skvrn na
gelech kmenů produkujících podjednotky daného systému, C122/pVMC3 (EcoKI) a
C122/pCP1005 (EcoR124I), a kmene kontrolního, C122 (Obr. 17A, B, Obr. 18A, B),
(ii) imunodetekce na 2D-blotech pomocí polyklonálních protilátek proti EcoKI (Obr. 17C)
a EcoR124I (Obr. 18C), (iii) společná 2D-elektroforesa purifikovaných podjednotek a
hrubého buněčného extraktu korespondujícího kmene.
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Dále jsme pro kalibraci a zorientování 2D-gelů použili jednak komerční standardy
jako externí markery, které umožňují určení hodnot pI a Mm dělených proteinů, jednak
elongační faktor Tu jako vnitřní standard. Tento protein je v celém průběhu růstu E. coli
produkován v dostatečném množství (5-10% z celkového množství buněčných proteinů),
je snadno identifikovatelný na 2D-gelu a jeho funkce je dostatečně známá. Proto je vhodný
k použití jako vnitřní standard pro monitorování kinetiky exprese R-M enzymů na pozadí
proteinů hrubých buněčných extraktů dělených na 2D-gelu (Li et al. 1994).
Na závěr lze konstatovat, že vůbec poprvé byly všechny tři podjednotky systémů
EcoKI a EcoR124I detekovány jako zřetelné skvrny současně na jednom dvourozměrném
gelu. Námi optimalizovaná metoda 2D-NEPHGE, kombinovaná s identifikací jednotlivých
podjednotek na základě citlivých imunoblotů, je velmi dobře reprodukovatelná a
potenciálně vhodná pro další studium regulací funkce komplexních R-M enzymů Typu I.
Tato metoda byla využita k detekci posttranslačních modifikací podjednotek Hsd
R-M enzymů Typu I. Další využití této námi optimalizované metody spočívá v možnosti
sledování vlivu různých fyziologických podmínek na posttranslační modifikace, případně
koncentrace podjednotek Hsd in vivo, a to jak individuálně, tak ve vztahu k ostatním
proteinům, a dále například v monitorování koncentrací podjednotek Hsd in vivo pomocí
počítačové analysy 2D-gelů spojené se souběžným testováním R-M aktivit in vivo.
Všechny tyto techniky mohou přispět k získání nových informací o kontrole a regulaci
R-M enzymů Typu I.

6.2. Studium fosforylace podjednotek Hsd R-M enzymů EcoKI,
EcoR124I a EcoAI a její role v regulaci restrikční funkce těchto
enzymů
Využitím kombinace námi optimalizované metody 2D-NEPHGE a imunoblotu
polyklonální protilátkou proti EcoKI se nám podařilo vysledovat existenci dvou izoforem
podjednotky HsdR R-M enzymu EcoKI (Obr. 20). Heterogenita podjednotky je způsobena
rozdílnou velikostí náboje (isoformy se vyskytují v jedné horizontální rovině), což může
být zapříčiněno posttranslační modifikací jedné z isoforem. Na základě tohoto výsledku
jsme se rozhodli sledovat posttranslační modifikace R-M enzymů Typu I.
Posttranslační modifikace fosforylace je jedním ze základních mechanismů
využívaných eukaryotickými organismy k regulaci funkce buněčných proteinů. Analysa
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bakteriálních genomů, proběhnuvší v nedávné době, odhalila existenci genů pro
Ser/Thr-proteinkinasy a fosfatasy eukaryotického typu v mnoha bakteriích (Kennelly
2002).
Fosforylace proteinů je důležitou posttranslační modifikací, kterou buňky využívají k
regulaci aktivity proteinů, jejich lokalizace, ale také například k ovlivňování interakcí
protein-protein (Kennelly 2002). Přenos i jediné fosfátové skupiny na molekulu proteinu
má významný dopad na proteinovou strukturu a následně funkci a aktivitu proteinu
(Sala-Newby a Campbell 1991).
Bylo prokázáno, že jak buněčná lokalizace, tak interakce protein-protein při
sestavování těchto komplexních enzymů ovlivňují funkci R-M enzymů Typu I in vivo
(Firman et al. 2000; Holubová et al. 2004). Dále je známo, že regulace restrikční aktivity
některých R-M enzymů Typu I se uskutečňuje prostřednictvím proteolysy podjednotky
HsdR funkčního enzymu (Makovets et al. 1999) a fosforylace proteinů může přímo
ovlivňovat jejich citlivost k proteolyse (Murray 1996). Proto jsme se rozhodli analysovat
fosforylaci R-M enzymů Typu I, a to zástupců tří různých skupin: EcoKI (skupina IA),
EcoAI (skupina IB) a EcoR124I (skupina IC).
Pro analysu fosforylace in vivo jsme použily monoklonální protilátky proti
aminokyselinám fosfoserinu a fosfothreoninu. Naše pokusy detekovat podjednotky Hsd
těmito protilátkami přímo v hrubých buněčných extraktech byly neúspěšné. Důvodem byl
pravděpodobně velmi nízký obsah R-M enzymů Typu I v buňce, který byl odhadnut
v případě chromosomálně kódované endonukleasy EcoKI na 100-200 molekul (Dryden et
al. 1997). Proto jsme použili anti-fosfoserin a anti-fosfothreonin k imunoprecipitaci, která
umožňuje zvýšit koncentraci precipitovaného proteinu

ve vzorku až o několik řádů,

následované SDS-PAGE a imunoblotem polyklonálními protilátkami proti jednotlivým
R-M enzymům.
Imunoprecipitační analysy REasy EcoKI s protilátkou anti-fosfothreoninem odhalily
fosforylaci podjednotky HsdR aktivní REasy EcoKI in vivo na aminokyselině threoninu
(Obr. 21B, dráha 2). Podjednotka HsdR naopak nebyla detekována mezi fosfoproteiny v
experimentech s anti-fosfoserinem (Obr. 21B, dráha 3). Na základě tohoto zjištění vyvstala
otázka, zda k fosforylaci HsdR dochází pouze tehdy, je-li součástí aktivní REasy. Za tímto
účelem jsme provedli imunoprecipitační analysu buněčného extraktu kmene produkujícího
pouze podjednotku HsdR (v tomto kmeni nedochází z důvodu nepřítomnosti HsdS a HsdM
k formování aktivní REasy) a testovali fosforylaci in vivo samostatné HsdR. Prokázali
jsme, že samostatná HsdR fosforylována není na serinu ani threoninu (Obr. 21C). Pro
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fosforylaci podjednotky HsdR enzymu EcoKI in vivo je tedy podmínkou, aby byla součástí
komplexní REasy.
Dalšími pokusy jsme prokázali, že podjednotky HsdM a HsdS enzymu EcoKI nebyly
fosforylovány na serinu ani threoninu, nezávisle na tom, zda byly součástí REasy
(Obr. 21B, dráha 2 a 3) nebo MTasy (Obr. 21D, dráha 2 a 3).
Již dříve bylo prokázáno, že na regulaci restrikční versus modifikační aktivity
R-M enzymu EcoKI se účastní proteasa ClpXP, která za určitých podmínek (poškození
DNA a následná reparace a rekombinace), kdy dojde ke vzniku nemodifikovaných míst
rozpoznávaných daným restrikčním enzymem, proteolysuje podjednotku HsdR a tím
chrání hostitelskou DNA. Proteolysována je ale pouze HsdR, která je součástí komplexní,
translokace schopné, REasy, zatímco k proteolyse samostatné HsdR, která v nepřítomnosti
HsdM a HsdS nemůže tvořit aktivní enzym, degradována proteasou není (Makovets et al.
1999). To se shoduje s námi zjištěnou skutečností, že ze tří podjednotek Hsd EcoKI je in
vivo fosforylována pouze podjednotka HsdR, a to pouze pokud je součástí funkční REasy,
zatímco samostatná HsdR fosforylována není. Tato nápadná shoda nás vedla k úvaze, že
fosforylace může ovlivňovat citlivost podjednotky HsdR, pokud je tato součástí aktivní
REasy, k proteolyse proteasou ClpXP, a tak se účastnit regulace restrikční aktivity enzymu
EcoKI.
Analogické experimenty byly provedeny také s enzymy EcoAI (Obr. 22) a EcoR124I
(Obr. 23). Provedli jsme imunoprecipitační analysy kmenů produkujících REasy, MTasy
nebo samostatné podjednotky HsdR těchto enzymů a zjistili, že na rozdíl od EcoKI jejich
podjednotky

v žádném z těchto kmenů fosforylovány nejsou. To, že k fosforylaci

podjednotek Hsd enzymů EcoAI ani EcoR124I nedochází, jsme potvrdili také
fosforylačními experimenty in vitro (Obr. 27).
Tyto výsledky jsou rovněž ve shodě se známými fakty o posttranslační regulaci
restrikční aktivity R-M enzymů Typu I proteasou ClpXP a o rozdílné míře vlivu této
proteasy na regulaci enzymů EcoKI, EcoAI a EcoR124I. Při přenosu nových genů hsd
specifity EcoKI do nové, tzv. naivní, buňky dochází po jejich expresi nejprve k methylaci
rozpoznávaných míst na chromosomální DNA a tím k její ochraně proti restrikční aktivitě
celého enzymu. Po vnesení genů hsd do buňky se restrikční aktivita objevuje až přibližně
patnáct generací po methylační aktivitě (Prakash-Cheng a Ryu 1993). Geny hsd specifity
EcoKI nelze efektivně zavést do nové buňky, pokud tato nemá funkční proteasu ClpXP
(nefunkčnost způsobená mutacemi v genech clpX a clpP) (Makovets et al. 1998), zatímco
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přenos genů hsd R-M systémů EcoAI a EcoR124I je možný i u buňek bez ClpXP, u
systému EcoAI ale s menší efektivitou (Kulik a Bickle 1996; Makovets et al. 1998).
Důvodem pro tyto rozdíly , jak v regulaci restrikční aktivity proteasou ClpXP tak ve
fosforylaci, mezi enzymem EcoKI na jedné straně a enzymy EcoAI a EcoR124I na straně
druhé by mohla být nestabilita komplexních enzymů EcoAI a EcoR124I (komplexy
s podjednotkami Hsd v poměru R2M2S1). Při nízkých koncentracích podjednotek (které
přetrvávají v buňkách pravděpodobně ještě několik generací po zavedení genů hsd) se v
případě EcoAI a EcoR124I v buňce vyskytují pouze restrikce neschopné komplexy
R1M2S1 (EcoR124I) a M2S1 (EcoR124I, EcoAI), neboť podjednotky HsdR se ke zbytku
komplexu s methylačni aktivitou (M2S1) váží jen slabě. U EcoAI se váží k M2S1 slabě
obě pojednotky HsdR (Janscak a Bickle 1998), u EcoR124I se váže jedna podjednotka
HsdR slabě, druhá o několik řádů silněji (Janscak et al 1998). Navíc methylasový komplex
EcoAI je schopen efektivně methylovat nemethylovanou DNA (Suri a Bickle 1985), což
významně posiluje ochranu chromosomální DNA před restrikcí, zatímco EcoKI a
EcoR124I preferují hemimethylovanou DNA.
Endonukleasa EcoKI je oproti tomu velmi stabilní komplex i při nízkých
koncentracích podjednotek Hsd (Dryden et al. 1997), a proto vyžaduje jiný regulační
mechanismus restrikční aktivity, jímž je právě proteolysa HsdR proteasou ClpXP
(Makovets et al. 1999), kterou by podle našich zjištění mohla předcházet fosforylace či
defosforylace HsdR.
Stejně významná jako fosforylace sama je také otázka lokalizace a charakterizace
specifické proteinkinasy, která HsdR enzymu EcoKI fosforyluje. Nejprve jsme
optimalizovali reakční podmínky in vitro fosforylační reakce purifikovaných R-M enzymů
z hlediska poměrů jednotlivých reakčních komponent (Obr. 24), což nám umožnilo
sledovat fosforylaci in vitro R-M enzymu EcoKI cytoplasmatickou a membránovou frakcí
buněčného extraktu E. coli, jako zdrojem proteinkinas, s použitím [-32P]-ATP jako
fosfátového donoru. Tato fosforylační analysa nám umožnila vyloučit fosforylaci
podjednotky HsdR enzymu EcoKI na základě autofosforylace a dále lokalizovat
specifickou proteinkinasovou aktivitu vůči R-M enzymu EcoKI v cytoplazmatické frakci
buněčného extraktu E. coli (Obr. 25). S využitím této jednoduché fosforylační analysy by
mělo být v budoucnu možné identifikovat a purifikovat tuto specifickou proteinkinasu a
dále ji studovat in vitro. Takovýto přístup by nám měl pomoci lépe porozumět významu,
ale i mechanismu, této posttranslační modifikace v regulaci aktivity R-M enzymu EcoKI.
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Lokalizace proteinkinasy fosforylující HsdR EcoKI v cytoplasmatické frakci je
zajímavá z hlediska regulace restrikční aktivity EcoKI. Bylo prokázáno, že podjednotky
HsdR EcoKI jsou proteolysovány proteasou ClpXP za podmínek RA přednostně v
cytoplasmatické frakci, zatímco HsdR membránové frakce proteolysovány nejsou
(Doronina a Murray 2001). To je opět ve shodě s naším zjištěním, že HsdR EcoKI je
fosforylována proteinkinasou lokalizovanou v cytoplazmatické frakci, stejně jako s našimi
předchozími výsledky potvrzujícími, že R-M enzymy Typu I interagují s cytoplasmatickou
membránou (Holubová et al. 2004).
Analysa fosfoaminokyselin hydrolysatu podjednotky HsdR enzymu EcoKI
fosforylované in vitro, pomocí dvourozměrné tenkovrstvé chromatografie, ukázala, že
podjednotka HsdR enzymu EcoKI je fosforylována na threoninovém zbytku (Obr. 26).
Ačkoli přesná lokalizace fosforylovaného threoninového zbytku(ů) v molekule HsdR
ještě musí být určena pomocí hmotnostní spektroskopie, je známo, že mnoho
fosforylovaných míst je lokalizováno ve flexibilních a dobře přístupných oblastech
molekul proteinů (Blom et al. 1999), přičemž tyto oblasti jsou přístupné také proteasám
(Fontana et al. 1986; Cooper a Dryden 1994).
Podjednotka HsdR enzymu EcoKI byla štěpena různými proteasami. Ke štěpení
nedocházelo na náhodných místech, ale v klastrech mezi funkčními doménami, ve
flexibilních oblastech proteinu (Davies et al. 1999 a). V některých z těchto oblastí se
vyskytuje aminokyselina threonin, potenciální cíl fosforylace (Obr. 28).
Také trypsinizace sferoplastů získaných z buněk E. coli odhalila, že podjednotka
HsdR EcoKI byla proteolysována trypsinem vně cytoplasmatické membrány, tedy v části
proteinu, která zasahuje do periplasmatického prostoru. Produkty této proteolysy byly dva
fragmenty o velikosti 82 kDa (fragment T1) a 54 k Da (fragment T2), jejichž součet
odpovídá molekulové hmotnosti celého proteinu HsdR (Holubová et al. 2000). Fragment
T2 odpovídá svojí velikostí fragmentu T54, získanému částečnou proteolysou molekuly
HsdR proteasou trypsinem (Davies et al. 1999 a).
Využitím serveru NETPHOS 2.0 (Blom et al. 1999) bylo v molekule HsdR EcoKI
označeno 16 threoninových zbytků za možné kandidáty pro fosforylaci, 11 ve fragmentu
T1 a 5 ve fragmentu T2 (Obr. 29).
Také v blízkosti místa štěpení molekuly HsdR trypsinem, ke kterému dochází v
periplasmatickém

prostoru

(I 694),

se

vyskytují

potenciální

místa

fosforylace,

aminokyseliny threonin (Obr. 28). Ačkoli v této oblasti molekuly HsdR se nevyskytuje
žádný z threoninových zbytků označených pomocí serveru NetPhos 2.0 za pravděpodobné
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kandidáty pro fosforylaci, jedná se o oblast přístupnou proteasám (Davies et al. 1999 a;
Holubová et al. 2000), a tedy pravděpodobně i proteinkinasam či fosfatasam. Tato část
podjednotky HsdR vystavená do periplasmatického prostoru je svojí lokalizací potenciálně
chráněna před cytoplasmatickými proteinkinasami i proteasou ClpXP, která se podílí na
regulaci funkce enzymu EcoKI tak, že štěpí HsdR lokalizované v cytoplazmě. Podjednotky
HsdR lokalizované v cytoplasmě a nikoli asociované s membránou mají naopak tuto oblast
volně přístupnou cytoplasmatickým proteinkinasam i protease ClpXP. Podjednotky HsdR
lokalizované v cytoplasmě by mohly být fosforylovány-defosforylovány právě v té části
molekuly, která je u HsdR lokalizovaných v membránové frakci zanořena do
cytoplasmatické membrány, případně zasahuje do periplasmatického prostoru.
Domníváme se, že fosforylace-defosforylace podjednotky HsdR by se mohla účastnit
regulace restrikční aktivity enzymu EcoKI prostřednictvím proteolysy HsdR protesou
ClpXP. Naše výsledky ale nevylučují ani vliv fosforylace na regulaci funkce EcoKI
prostřednictvím ovlivnění buněčné lokalizace tohoto enzymu a/nebo ovlivnění sestavování
podjednotek Hsd do funkčního komplexu, a to na základě změny stability podjednotky
HsdR. Ačkoli ještě zbývá určit polohu fosforylovaného threoninového zbytku(ů) v
molekule podjednotky HsdR a přesnou biologickou funkci této posttranslační modifikace,
naše výsledky otevírají zcela nový směr studia regulací funkce R-M enzymů Typu I.
Na závěr bych chtěla naznačit možnosti dalšího studia fosforylace enzymu EcoKI a
souvislosti této fosforylace s regulací restrikční aktivity EcoKI proteolysou podjednotky
HsdR, a to fosforylačními analysami mutantních forem enzymu EcoKI. K proteolyse HsdR
EcoKI proteasou ClpXP dochází za podmínek RA, pokud je HsdR součástí (i) plně funkční
endonukleasy (Makovets et al. 1999), (ii) mutantní endonukleasy schopné translokovat ale
neschopné štěpit DNA (mutace v endonukleasovém motivu genu hsdR) (Doronina a
Murray 2001), (iii) mutantní endonukleasy způsobující R-M fenotyp r+m- (mutace v genu
hsdM znemožňující methyltransferasovou aktivitu) (Makovets et al. 1999). Naopak HsdR
není za podmínek RA proteolysována ClpXP, pokud je součástí mutantní endonukleasy
neschopné translokovat DNA (mutace v některém ze 7 DEAD-boxů genu hsdR
zodpovědných za translokační aktivitu enzymu) (Doronina and Murray 2001). Sledování
fosforylace HsdR těchto mutantních forem EcoKI by mohlo vést k odhalení dalších
souvislostí mezi fosforylací a proteolysou podjednotky HsdR a jejich vlivu na regulaci
restrikční aktivity REasy EcoKI.
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Obr. 28: Sekvence aminokyselin v molekule podjednotky HsdR systému EcoKI
(http://rebase.neb.com.). Aminokyselina threonin (T) je zvýrazněna červeně, místa
proteolysy proteasami trypsinem zeleně, chymotripsinem fialově a elastasou modře
(Davies et al. 1999 a). Rámečkem jsou zvýrazněna místa proteolysy s threoninem v místě
nebo bezprostřední blízkosti. Okolí I 694, kde dochází ke štěpení HsdR trypsinem
v periplasmatickém prostoru, je zvýrazněno žlutě a zahrnuje dva nejbližší threoniny
(T 676, T 704).
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Obr 29: Predikce pravděpodobnosti fosforylace threoninových zbytků v molekule
podjednotky HsdR enzymu EcoKI s využitím serveru NETPHOS 2.0 (Blom et al. 1999).
osa x: pozice Thr v aminokyselinové sekvenci molekuly HsdR
osa y: pravděpodobnost fosforylace (1=100%)
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7. Závěr
1. Vytvořili jsme podmínky pro dělení a identifikaci všech tří podjednotek Hsd R-M
enzymů Typu I EcoKI a EcoR124I na dvourozměrném gelu. Optimalizovali jsme
podmínky dělení těchto enzymů v nerovnovážném gradientu pH (NEPHGE) v prvním
rozměru 2D-PAGE na pozadí celkových proteinů buněčného extraktu. Tento systém
nám v budoucnu umožní provést detailnější studie exprese a postranslační modifikace
R-M enzymů Typu I v závislosti na různých fyziologických podmínkách a v souvislosti
celkové buněčné proteinové exprese.
2. Využití tohoto systému v primárních pokusech odhalilo existenci dvou isoforem
podjednotky HsdR systému EcoKI lišících se velikostí náboje. Usoudili jsme, že jedna
z těchto isoforem by mohla být posttranslačně modifikována.
3. Sledování fosforylace zástupců tří skupin R-M enzymů Typu I EcoKI (skupina IA),
EcoAI (skupina IB) a EcoR124I (skupina IC), na základě imunoprecipitačních analys
kmenů E. coli produkujících tyto enzymy, prokázalo fosforylaci enzymu EcoKI na
podjednotce HsdR. Podjednotky HsdM ani HsdS enzymu EcoKI fosforylovány nejsou.
Žádná z podjednotek Hsd systémů EcoAI a EcoR124I také fosforylována nebyla.
4. Podjednotka HsdR enzymu EcoKI je fosforylována in vivo pokud je součástí komplexní
REasy EcoKI. Samotná HsdR, bez současné exprese HsdM a HsdS, kdy se netvoří
funkční enzym, fosforylována in vivo není. Za stejných podmínek dochází také
k regulaci restrikční aktivity EcoKI proteolysou HsdR (Makovets et al. 1999).
Domníváme se, že fosforylace-defosforylace podjednotky HsdR, která je součástí
funkční REasy EcoKI, může ovlivňovat citlivost této podjednotky k proteolyse
proteasou ClpXP. Studium fosforylace REas EcoKI, jejichž podjednotky HsdR budou
obsahovat mutace zabraňující enzymu translokovat, štěpit nebo methylovat DNA, by
nám mělo pomoci lépe porozumět regulaci restrikční aktivity R-M enzymů Typu I a
spojitosti fosforylace a proteolysy HsdR, která se této regulace účastní.
5. Lokalizovali jsme proteinkinasu specifickou vůči HsdR EcoKI v cytoplasmatické frakci
E. coli. To je opět ve shodě s regulací restrikční aktivity EcoKI na základě proteolysy
podjednotek HsdR, které jsou proteolysovány proteasou ClpXP za podmínek RA
přednostně v cytoplasmatické frakci, zatímco HsdR membránové frakce proteolysovány
nejsou (Doronina a Murray 2001). Vytvořili jsme podmínky pro monitorování této
proteinkinasové aktivity, což nám do budoucna pomůže purifikovat a studovat
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příslušnou proteinkinasu. Tento přístup nám umožní lépe porozumět fosforylaci REasy
EcoKI v buňce.
6. Fosforylace podjednotky HsdR enzymu EcoKI je omezena výhradně na aminokyselinu
threonin. Kombinace 2D-NEPHGE a hmotnostní spektroskopie by nám měla
v budoucnu umožnit identifikaci a lokalizaci fosforylovaného threoninu v molekule
podjednotky HsdR.
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