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1 .   Ú V O D 
 

 

Předpokladem existence všech živých organizmů je schopnost  pružně reagovat na 

náhlé změny v okolním prostředí a zároveň informovat okolí o své vlastní situaci. To se týká 

nejen mnohobuněčných, ale také jednobuněčných organizmů – bakterií a prvoků. Bohatý a 

smysluplný dialog pomáhá buňce udržovat a řídit její vnitřní prostředí, které se ve většině 

parametrů liší od prostředí vnějšího.  

Proteinkinázy a proteinfosfatázy představují díky reverzibilní proteinové fosforylaci 

základní systém pro vnímání okolního prostředí a pro přenos signálu. Signální látku, která je 

obvykle v prostředí ve velmi nízké koncentraci, musí buňka spolehlivě rozpoznat na pozadí 

tisíců jiných, často i příbuzných molekul. K tomu jí slouží receptory (často membránové 

kinázy), které po vazbě signálního ligandu aktivují v buňce kaskádu dalších dějů, jejichž 

výsledkem je změna chování. Změna, která může v některých případech trvat pouze několik 

sekund, v jiných celý další život buňky.  

Pro většinu zejména krátkodobých regulovaných pochodů je nutnou podmínkou jejich 

reverzibilita. Podmínkou vratnosti je, že ke každému stupni regulačního procesu existuje 

proces antagonistický. Signální ligand musí být odstraňován, aby se proteinkinázy vrátily do 

původního stavu, fosforylované proteiny jsou defosforylovány proteinfosfatázami apod.  

Původně se předpokládalo, že u prokaryot je přenos signálů zprostředkován pouze tzv. 

dvousložkovými systémy, které se ve své nejjednodušší podobě skládají ze senzorové kinázy 

a regulačního proteinu. Během posledních 15ti let však byla u některých prokaryot prokázána 

také přítomnost druhé skupiny regulačních proteinů sekvenčně vysoce homologních 

s proteinkinázami eukaryotických organizmů. Tyto tzv. serin/threoninové, resp. tyrozinové 

proteinkinázy hrají v buňce důležitou úlohu při reakci na stresové podmínky, při regulaci 

růstu, diferenciaci a patogenezi.  

Předkládaná dizertační práce se ve své výsledkové části zaobírá právě studiem 

signalizačních proteinů eukaryotického typu u patogenní bakterie Streptococcus pneumoniae. 

Jelikož jde v krátké době o druhou práci vypracovanou na toto téma v téže laboratoři, není její 

teoretická část zaměřena na detailní popis přenosu signálů u prokaryot (viz Nováková 2005), 

nýbrž rozpracovává neméně zajímavou tematiku přirozené kompetence bakterií.  

Pro lepší srozumitelnost je práce dále rozdělena do dvou samostatných kapitol, z nichž 

každá obsahuje metodickou část, výsledkovou část a diskuzi. První kapitola se zabývá 
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hledáním funkce Ser/Thr proteinfosfatázy, druhá řeší úlohu Ser/Thr proteinkinázy v regulaci 

kompetence a virulence S. pneumoniae. V závěrečné kapitole jsou informace získané z obou 

samostatných částí propojeny. 

Dizertační práce vznikla v Laboratoři buněčné signalizace MBÚ AV ČR za podpory 

Grantové agentury Univerzity Karlovy (grant 117/2003/B-BIO/PřF, řešitel L. Sasková; grant 

188/2004/B-BIO/PřF, řešitel L. Sasková) a Grantové agentury České republiky (grant  

204/02/1423, řešitel P. Branny).  

 

 

Cíle: 

1. Objasnit funkci Ser/Thr proteinfosfatázy eukaryotického typu v buňkách S. 

pneumoniae. 

2. Objasnit úlohu Ser/Thr proteinkinázy eukaryotického typu v regulaci kompetence a 

virulence S. pneumoniae. 
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2.   L I T E R Á R N Í   P Ř E H L E D 
 
 
2.1. Přirozená genetická kompetence u bakterií: kdo, kdy a proč je kompetentní 

 

Některé druhy bakterií syntetizují během svého životního cyklu proteiny, které 

umožňují buňkám vázat a přijmout z okolního prostředí velké množství cizorodé DNA. Tento 

proces se označuje jako přirozená genetická kompetence. Do dnešního dne bylo popsáno více 

než 40 bakteriálních druhů schopných takto obohatit svůj genom (Dubnau, 1999). 

Přirozená kompetence, tedy ta, která je předmětem tohoto pojednání, by neměla být 

zaměňována s uměle indukovanou kompetencí, která je výsledkem chemického nebo 

elektrického opracování povrchu buněk. Cizorodá DNA přijatá během stavu přirozené 

kompetence může efektivně nahradit homologní oblast recipientního chromozómu, což 

prokázali již v roce 1944 Avery, MacCleod a McCarty, a jako první tak podali nezvratný 

důkaz, že nositelem dědičné informace je DNA (Avery et al., 1944).  

V následujících odstavcích je krátce pojednáno o tom, proč je pro bakterie výhodné 

být přirozeně kompetentní, jaký je mechanizmus regulace kompetence, a v neposlední řadě 

jaký je obecný mechanizmus příjmu cizorodé DNA. Zohledněni jsou zástupci gram-

negativních i gram-pozitivních bakterií. Jelikož se předkládaná dizertační práce ve své 

výsledkové části zaobírá studiem přirozené genetické kompetence u Streptococcus 

pneumoniae, je mechanizmu regulace kompetence, příjmu cizorodé DNA a rekombinace této 

bakterie věnována samostatná kapitola. 

 

 

2.1.1. Biologický význam přirozené kompetence 

 
Přirozená kompetence byla popsána u mnoha gram-negativních i gram-pozitivních 

bakterií (Stewart and Carlson, 1986; Lorenz and Wackernagel, 1994). Otázkou zůstává, jaké 

selekční tlaky vedly k evoluci tohoto stavu. 

Význam přirozené kompetence je spatřován především v horizontálním přenosu genů, 

což umožňuje získat „jedinci“ nové vlastnosti od geneticky odlišných organizmů. Šíření 

rezistencí k antibiotikům mezi lidskými patogeny je přisuzováno právě přirozené kompetenci 

(Davies, 1994). Ta může buňkám sloužit rovněž i jako ochrana před bakteriofágy. Různé 

kmeny Streptococcus pneumoniae kódují pomocí alternativních genových kazet 
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komplementární restrikční systémy DpnI, resp. DpnII, jež se nacházejí na chromozómu ve 

stejné pozici (Lacks et al., 1986). Endonukleáza DpnI rozpoznává a štěpí methylovanou 

sekvenci 5´-GATC, endonukleáza DpnII naproti tomu rozpoznává a štěpí stejnou sekvenci 

nemethylovanou (Lacks et al., 1977). Bylo zjištěno, že bakteriofágy množící se v kmenu s 

restrikčním systémem DpnI jsou inhibovány v kmenu DpnII a naopak. Po transformaci DNA 

z kmene DpnI může kmen DpnII změnit svůj restrikční systém, neboť homologní 

rekombinace v přilehlých oblastech usnadní integraci genové kazety DpnI. Je pravděpodobné, 

že se tímto „přepínáním“ restrikčních systémů populace S. pneumoniae chrání před 

epidemickým rozšířením fágů (Lacks and Springhorn, 1984).  

Přirozená kompetence může také napomáhat úniku patogenních bakterií před 

imunitním systémem hostitele. Pili Neisseriae gonorrhoeae jsou nejdůležitejším antigenním 

faktorem této bakterie. Exprese genů kódujících pilin (lokus pilE) je regulována dvěma 

způsoby: buď intrachromozomální rekombinací mezi tichým genem pro produkci pilinu a 

lokusem exprimujícím pilin, nebo integrací tichého genu pil přijaté donorové DNA do 

recipientního chromozómu. Výsledkem této tzv. fázové variace je nová kombinace 

intragenových minikazet, které vedou k rozdílnému sestavení pili, což může ochromit 

imunitní systém hostitele (Lorenz and Wackernagel, 1994). 

 V poslední době vystupuje u gram-pozitivních bakterií stále více do popředí otázka 

přirozené kompetence coby odpovědi buňky na stresové podmínky. Hlavní pozornost je 

zaměřena na bakterie S. pneumoniae a B. subtilis, jejichž transformační systém je prostudován 

a popsán nejpodrobněji. Hypotéza, že přirozená kompetence u pneumokoka je pouze odpověď 

na stresové podmínky srovnatelná s SOS odpovědí E.coli, byla testována pomocí účinku 

mitomycinu C a některých aminoglykozidových a fluorochinolonových antibiotik. Tyto látky, 

které vyvolávají SOS odpověď u mnoha bakterií, inhibují zejména DNA replikaci a translaci. 

Bylo zjištěno, že S. pneumoniae, u něhož nebyl funkční SOS systém popsán, skutečně reaguje 

na výše zmíněné stresové podmínky aktivací kompetenčního regulačního systému a 

genetickou transformací. Přijatá cizorodá DNA je pak pravděpodobně využívána k obnově 

poškozených chromozomálních oblastí (Prudhomme et al., 2006). U Bacillus subtilis, který 

disponuje SOS odpovědí, se naopak takovéto úzké propojení s kompetenčním systémem 

nepředpokládá. Z minimálního počtu 33 genů SOS regulonu jich je během stavu kompetence 

aktivováno pouze 6 (Au et al., 2005). Aktivace kompetenčních genů v závislosti na poškození 

DNA nebyla prokázána ani u Haemophilus influenzae (Haijema et al., 1996). 

 V neposlední řadě může být význam přirozené kompetence spatřován i ve využití 

makromolekuly DNA jako zdroje živin pro hladovějící bakterie (Redfield, 1993). Tato teorie 
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je podporována skutečností, že u některých organizmů je kompetence indukována až během 

stacionární fáze růstu a/nebo právě pomocí nutričních signálů (viz regulace kompetence). 

Nicméně zatím není jasné, zda kompetentní bakterie využívají tuto přijatou DNA jako zdroj 

biogenních prvků nebo z ní generují energii pro syntézu makromolekul, či pro buněčný růst.  

 

 

2.1.2. Regulace přirozené kompetence 
 

U většiny organizmů je stav navození přirozené kompetence regulován, proteiny 

odpovědné za příjem cizorodé DNA do buňky jsou tedy syntetizovány pouze během této 

periody. Výjimku tvoří bakterie N. gonorrhoeae, která je kompetentní po celou dobu růstu. U 

ostatních bakterií dochází k nárůstu počtu kompetentních buněk v určité době životního cyklu, 

buď během exponenciální fáze růstu nebo po vstupu do fáze stacionární. V některých 

případech (H. influenzae) se zdá, že je navození stavu kompetence buněčně nezávislé, tzn. 

každá buňka bakteriální populace je schopná přejít do stavu kompetence bez jakýchkoliv 

vnějších regulačních signálů získaných od ostatních buněk populace. Naopak u jiných 

mikroorganizmů (S. pneumoniae, B. subtilis) je navození stavu kompetence striktně 

regulováno pomocí malého peptidového feromonu. Ten je nejprve detekován příslušným 

buněčným dvousložkový sytémem, který následně aktivuje celý kompetenční regulon. Buňka, 

která vstupuje do stavu kompetence, tak musí nejprve přijmout signál od ostatních buněk 

v populaci. Některé z těchto signálů, a na ně navazující příslušné signalizační dráhy se již 

podařilo identifikovat a alespoň částečně charakterizovat.  

Ani v současné době není zcela zřejmé, proč některé bakterie regulují kompetenci 

pomocí mezibuněčné signalizace, a jiné nikoliv. Jedním z možných vysvětlení může být 

hypotéza, že se jedná o nástroj specificity. Buňky, které potřebují pro navození stavu 

kompetence specifický signál, jsou primárně kompetentní v přítomnosti buněk svého druhu, 

čímž jsou vystaveny podobné DNA, jakou mají ony samy. Tuto teorii potvrzuje i skutečnost, 

že S. pneumoniae a B. subtilis, tedy bakterie, které regulují kompetenci právě pomocí signálu, 

přijímají DNA nezávisle na její nukleotidové sekvenci. Naproti tomu N. gonorrhoeae a H. 

influenzae, u kterých nebyl signál regulující navození kompetence nalezen, přijímají pouze 

homologní DNA, tedy sekvenčně specificky (Solomon and Grossman, 1996).   
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Neisseriae gonorrhoeae 
Téměř všechny buňky v populaci N. gonorrhoeae jsou kompetentní nezávisle na 

růstové fázi (lag-fáze, logaritmická i stacionární fáze) (Biswas et al., 1977). Není však zatím 

známo, zda totéž platí i během infekce v lidském hostiteli.  

 

Haemophilus  influenzae 
K navození stavu kompetence dochází u H. influenzae za podmínek, které inhibují 

růst. Téměř všechny buňky exponenciálně rostoucí kultury jsou schopny přejít do stavu 

kompetence, jestliže se přemístí do média, které sice není vhodné pro růst, ve kterém však 

není blokována proteosyntéza. Maximální hladiny kompetence jsou poté pozorovány hodinu 

až dvě po nutričním hladovění (Stewart and Carlson, 1986). 

Jedním ze signálů pro navození stavu kompetence je u H. influenzae vysoká 

intracelulární koncentrace cyklického AMP (cAMP) (Chandler, 1992; Dorocicz et al., 1993). 

Pokles živin pravděpodobně zvýší syntézu cAMP; geny cya pro adenylátcyklázu a crp pro 

cAMP receptorový protein jsou pro navození stavu kompetence nezbytné. Stav kompetence 

lze navodit také pomocí exogenně přidaného cAMP k rostoucí kultuře.  

Pravděpodobně existuje ještě minimálně jeden signál, který po vyčerpání živin spouští 

u H. influenzae indukci stavu kompetence. Podstata tohoto signálu zatím není objasněna, 

nicméně je známo, že produkt genu sxy, k jehož expresi dochází v časných fázích stavu 

kompetence, je nezbytný pro expresi celého kompetenčního regulonu. Mutace genu sxy vede 

k inhibici přirozené kompetence, nadprodukce proteinu Sxy naopak umožňuje navození 

kompetence i během vegetativní fáze růstu (Williams et al., 1994; Redfield et al., 2005).  

 

Bacillus subtilis 

Stav kompetence u B. subtilis je fyziologický stav závislý na vysoké buněčné denzitě, 

k jehož navození dochází během exponenciální, popř. stacionární fáze růstu. Na rozdíl od 

výše zmíněných mikroorganizmů (H. influenzae, N. gonorrhoeae), u nichž se v daném 

okamžiku nachází až 90% populace v kompetentním stavu, u B. subtilis je to pouze přibližně 

5-10% buněk v populaci (Dubnau and Roggiani, 1990; Maamar and Dubnau, 2005). Na 

iniciaci vzniku kompetence se podílejí dva peptidové feromony: (i) feromon ComX důležitý 

pro mezibuněčnou komunikaci a (ii) feromon CSF (Competence and Sporulation Factor) 

nutný pro vnitrobuněčnou signalizaci.  

ComX je nejprve syntetizován jako 55-aminokyselinový polypeptidový prekurzor 

(produktu genu comX), který následně podléhá postranslačnímu sestřihu. Ten pravděpodobně 
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zajišťuje produkt genu comQ (Schneider et al., 2002). ComX se během exponenciální fáze 

růstu akumuluje vně buňky a po dosažení určité kritické koncentrace aktivuje histidinovou 

proteinkinázu ComP. Ta po své autofosforylaci na C-terminální doméně přenáší fosfátovou 

skupinu na transkripční regulátor ComA (Nakano and Zuber, 1991). Primární úlohou tohoto 

regulačního proteinu je zprostředkovat odpověď na buněčnou denzitu a regulovat transkripci 

nejméně dalších 26 kompetenčních genů (Lazazzera, 2000). Během této fáze dochází také k 

expresi transkripčního regulátoru ComK. Transkripce genu comK je jednak autoregulována, 

jednak je pod kontrolou dalších regulačních proteinů (produkty genů abrB, sinR, degU, codY, 

mecAB, comS). Transkripční aktivátor ComK reguluje expresi genů důležitých pro příjem 

cizorodé DNA a pro rekombinaci. Mimo jiné zvyšuje expresi genu recA, který je nutný pro 

rekombinaci mezi exogenní a chromozomální DNA (Turgay et al., 1997; Ogura et al., 1999). 

Pro regulaci kompetence je důležitý také druhý feromon CSF (Competence and 

Sporulation Factor). Tento kompetenční faktor, kódovaný genem phrC, se rovněž akumuluje 

vně buňky během exponenciální fáze růstu. Z vnějšího prostředí je transportován zpět do 

buněk pomocí oligopeptidové permeázy SpoOK (Solomon et al., 1995). Maturovaný CSF 

v buňce vykonává řadu funkcí; jednou z nich je inhibice aktivity RapC fosfatázy a následné 

zabránění defosforylaci ComA∼P, jehož přítomnost je pro navození stavu kompetence 

nezbytná. CSF je důležitý signalizační faktor jak pro kompetenci, tak pro sporulaci 

(Grossman, 1995).  

Výsledkem této mezi- (ComX) a vnitrobuněčné (CSF) signalizace během navození 

stavu kompetence je aktivace transkripčního regulátoru ComK, který je důležitý pro aktivaci 

genů odpovědných za příjem a rekombinaci cizorodé DNA. V buňce pak existuje ještě celá 

řada dalších faktorů (AbrB, SpoOA, Clp proteáza, CodY, DegU, atd.) (Strauch, 1993; 

Solomon et al., 1995), které spolu vzájemně interagují a u B. subtilis indukují stav 

kompetence. Podrobně však zde již nejsou diskutovány, neboť přesahují rámec literárního 

úvodu. Detailní souhrn lze nalézt ve vědeckých publikacích Dubnau 1991; 1999 a Dubnau 

and Lovett, 2002. 
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2.1.3. Mechanizmus příjmu cizorodé DNA  

 
 Současná představa o procesu transformace vychází opět především ze studií 

provedených na N. gonorrhoeae, H. influenzae, S. pneumoniae a B. subtilis. Obecně lze 

konstatovat, že mechanizmus příjmu cizorodé DNA je u těchto mikroorganizmů podobný a 

liší se pouze v detailech. Jednoznačný rozdíl mezi gram-pozitivními (S. pneumoniae a B. 

subtilis) a gram-negativními (N. gonorrhoeae a H. influenzae) bakteriemi však představuje 

přítomnost vnější membrány u gramnegativních. Otázkou zůstává, jakým způsobem je DNA 

přes tuto membránu translokována. Pravděpodobně se tohoto procesu účastní proteiny 

vytvářející v membráně póry (proteiny PilC, PilQ N. gonorrhoeae; Facius et al., 1996).   

Příjem cizorodé DNA u přirozeně transformovatelných bakterií lze rozdělit do tří etap: 

(i) vazba donorové DNA na buněčný povrch; (ii) extracelulární degragace jednoho z vláken 

dsDNA; (iii) průnik ssDNA do buňky.  

 

Neisseriae gonorrhoeae a Haemophilus  influenzae 
Vazba DNA na buňky N. gonorrhoeae a H. influenzae je sekvenčně specifická. Není 

zřejmé, zda se jedná o jev charakteristický právě pouze pro gram-negativní bakterie. Vazba 

sekvenčně specifické DNA je způsobena rozpoznáním druhově specifických krátkých 

signálních sekvencí, tzv. USSs (short uptake-signal sequences), které se nacházejí na DNA. 

USS sekvence H. influenzae je složena z vysoce konzervovaného jádra tvořeného 9-pb 

obklopeného konzervovanou oblastí o délce 29 pb. USS sekvence se v genomu H. influenzae 

vyskytují velmi často. Přepokládá se, že v genomu o velikosti 1800 kb se jich nachází 1465 

(Smith et al., 1995). Stovky těchto sekvencí lze nalézt také v genomu N. gonorrhoeae, pro 

které je charakteristická 10-pb dlouhá konzervovaná sekvence odlišná od té popsané pro H. 

influenzae (Goodman and Scocca, 1988; Elkins et al., 1991).  

Morfologické studie provedené na H. influenzae prokázaly na buněčném povrchu 

během stavu kompetence přítomnost specifických útvarů, tzv. transformozómů. Tyto útvary 

jsou složeny převážně z komponent vnější membrány, vyčnívají přibližně 35 nm nad buněčný 

povrch a na jednu buňku jich připadá 10-12. Transformozómy poskytují přijímané DNA 

ochranu před DNázami, mechanizmus translokace však není znám (Barany and Kahn, 1985).  

U N. gonorrhoeae byla během růstu pozorována také přítomnost membránových váčků, které 

obsahují DNA (Dorward and Garon 1989). Tyto váčky jsou dvojího původu: buď odvozené 

od cytoplazmatické membrány, nebo svým složením odpovídající proteinům vnější 
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membrány. Pouze ty mohou poskytovat DNA ochranu před DNázami, což připomíná 

transformozómy H. influenzae.  

 

Bacillus subtilis 
Mechanizmus vstupu cizorodé DNA do buňky B. subtilis je prostudován velice 

podrobně. Odhaduje se, že se na povrchu buněk B. subtilis nachází přibližně 50 míst, kde 

může docházet k vazbě donorové DNA (Dubnau and Cirigliano, 1972; Singh, 1972). Vazba  

DNA na povrch buňky je sekvenčně nespecifická a je zprostředkována proteinem ComEA, 

který je kódován genem comEA. Delece tohoto genu pak schopnost vazby významně snižuje 

(Inamine and Dubnau, 1995). Membránově vázaná endonukleáza NucA působí zlomy 

v dvouřetězcové DNA za vzniku fragmentů o velikosti cca 18 kb. NucA provádí střih obou 

vláken dsDNA současně (Scher and Dubnau, 1976; Provvedi et al., 2001); zatímco je jedno 

vlákno vně buňky degradováno, druhé do ní vstupuje. U B. subtilis není jisté, zda je při tomto 

procesu důležitá polarita vlákna, tak jak je tomu u S. pneumoniae (viz dále). Rychlost vstupu 

je při 28°C odhadována na 180 nukleotidů za sekundu (Strauss, 1965, 1966). Translokace 

cizorodé DNA do buňky se účastní protein ComF; proteiny ComG a ComE pak vytvářejí 

struktury podobné kanálům nebo pórům, které usnadňují průchod DNA přes buněčnou stěnu a 

cytoplazmatickou membránu. Úsek DNA inkorporovaný do hostitelského chromozomu může 

dosahovat velikosti 8,5 až 12 kb, celý proces je pak otázkou několika minut (Snyder and 

Champness, 2003). 

 

 

2.1.4. Nově objevené potenciálně transformovatelné bakteriální kmeny 

 

Jak již bylo zmíněno, schopnost přirozené kompetence byla popsána i pro další 

bakteriální rody, včetně Acinetobacter, Helicobacter, Methylobacterium, Micrococcus, 

Mycobacterium, Pseudomonas a Streptomyces (Lorenz and Wackernagel, 1994). Geny 

kódující proteiny, které se účastní příjmu cizorodé DNA, však byly nalezeny i u bakteriálních 

druhů, u nichž proces přirozené transformace doposud popsán nebyl (Lactococcus lactis, 

Listeria monocytogenes, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, a další). Většina těchto 

organizmů pak ve svém genomu kóduje i homology genů důležitých pro regulaci kompetence 

(S. pyogenes a L. lactis homolog alternativního sigma faktoru ComX S. pneumoniae; L. 

monocytogenes homolog transkripčního aktivátoru ComK B. subtilis).  
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Také studie provedené u E. coli naznačují, že by se i v tomto případě mohlo jednat o 

přirozeně transformovatelnou bakterii. V jejím genomu byl nalezen gen kódující protein, 

který je z 35% identický s proteinem PilQ N. gonorrhoeae, jenž je nutný pro transport DNA 

přes vnější membránu. U několika kmenů E. coli pak byla dokonce popsána přirozená 

transformace plazmidovou DNA (Tsen et al., 2002). Tato transformace byla nejvíce účinná u 

buněk ze stacionární fáze, které byly resuspendovány v čerstvém médiu. Navíc byla 

zaznamenána i preference sekvenčně podobné DNA, což velmi připomíná přirozeně 

kompetentní gram-negativní bakterie H. influenzae a N. gonorrhoeae a jejich požadavek na 

homologní DNA pro transformaci.  

 

 

2.2. Přirozená kompetence a transformace Streptococcus pneumoniae 

 

S. pneumoniae je gram-pozitivní, fakultativně anaerobní extracelulární lidský patogen, 

který v opouzdřené virulentní formě způsobuje záněty nosohltanu, středního ucha, 

pneumonie, hnisavé meningitidy a sepse. V nevirulentní neopouzdřené formě je součástí 

běžné mikroflóry, která kolonizuje sliznice horních cest dýchacích.  

S. pneumoniae je neodmyslitelně spjat s objevem genetické transformace. Již ve 20. 

letech minulého století podal britský vědec Fred Griffith právě s pomocí pneumokoka důkaz 

transformace bakterií. Schopnost obohatit tímto způsobem genom vede k neobvyklé genetické 

plasticitě, která se u S. pneumoniae projevuje vysokou variabilitou kapsulárních 

polysacharidů nebo rychlým vznikem kmenů rezistentních k penicilinu.   

 

  

2.2.1. Mechanizmus regulace přirozené kompetence 
 

Přirozená kompetence S. pneumoniae je definována jako přechodný maximálně 30 

minut trvající fyziologický stav, během něhož jsou buňky schopny přijmout cizorodou DNA a 

inkorporovat ji do svého genomu. K indukci kompetence dochází v časné exponenciální fázi 

růstu a provází ji změna v syntéze proteinů; exprese běžných buněčných proteinů je 

potlačena, exprese nových proteinů je naopak indukována. Geny, které kódují tyto proteiny, 

pak lze rozdělit na tzv. časné kompetenční geny, zodpovědné za navození stavu kompetence, 

a tzv. pozdní kompetenční geny, nutné pro příjem cizorodé DNA a rekombinaci. Schéma 

regulace kompetence shrnuje obrázek 2.1. V laboratorních podmínkách závisí navození stavu 
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kompetence u S. pneumoniae na teplotě, pH média, koncentraci kyslíku, koncentraci 

manganatých a vápenatých iontů a na koncentraci fosfátu (Claverys and Havarstein, 2002). 

 

Časné kompetenční geny 

Analýzou transkriptomu bylo identifikováno 17 genů, jejichž exprese se výrazně 

zvyšuje v časné fázi kompetence. Osm z nich pak bylo označeno jako „nepostradatelné pro 

navození přirozené transformace“. Jsou to geny comCDE, comAB, comW a dvě identické 

kopie genu comX (Peterson et al., 2004). 

Vlastní indukce přirozené kompetence je kontrolována tzv. kompetenci stimulujícím 

peptidem CSP (competence stimulation peptide), který je kódován genem comC jako 42 

aminokyselin dlouhý pre-peptid. Ten je transportován z buňky výhradně pomocí ABC 

transportního systému ComAB. ComA obsahuje proteolytickou doménu, která během 

transportu odštěpí z pre-peptidu signální sekvenci a dá vzniknout 17ti aminokyselinovému 

aktivnímu CSP (obr. 2.1.). Tento buněčný feromon pak zprostředkovává mezibuněčnou 

komunikaci. Buňky během svého růstu pasivně akumulují CSP v okolním prostředí, a po 

dosažení určité kritické koncentrace tohoto peptidu v médiu dochází v buněčné populaci 

k rychlé a simultánní indukci kompetence (Solomon and Grossman, 1996; Claverys and 

Havarstein, 2002). Vyčerpání živin nebo přechod do stacionární fáze naopak tento stav 

inhibuje. V současné době je možné syntetizovat CSP též chemickou cestou, a to s naprosto 

shodnou biologickou aktivitou a uměle tak indukovat u S. pneumoniae stav kompetence.  

Celý proces navození přirozené kompetence je dále regulován dvousložkovým 

systémem ComDE. Gen comD kóduje histidinovou kinázu ComD, která se po vazbě CSP 

autofosforyluje a fosforylací také aktivuje transkripční regulátor ComE. Ten indukuje (i) 

jednak svoji vlastní expresi pomocí vazby na přímé repetice ve své promotorové oblasti, (ii) 

jednak i expresi několika dalších genů, které mají ve svých promotorových oblastech stejné 

přímé repetice a jsou pro průběh kompetence taktéž nezbytné (comCDE, comAB, comX, 

comW; obr. 2.1.) (Luo and Morrison, 2003). Všechny tyto geny patří do skupiny tzv. časných 

kompetenčních genů, jejich exprese je zahájena 5 minut po indukci kompetence, trvá dalších 

5 min a poté prudce klesá (Peterson et al., 2000; obr. 2.2.). Exprese těchto genů je ukončena i 

přes neustálou přítomnost CSP v kultivačním médiu, což nepřímo poukazuje na přítomnost 

dalšího mechanizmu odpovědného za inaktivaci ComE v post-kompetenčním období 

(Peterson et al., 2004). Byla vyslovena též hypotéza, že za represi ComE-regulovaných 

promotorů odpovídá přímo nefosforylovaný protein ComE (Guiral et al., 2006). 
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Relativně v nedávné době byl u S. pneumoniae popsán další časný kompetenční gen 

kódující protein ComW, jehož homolog nebyl zatím nalezen u žádné jiné bakterie. Biologická 

úloha tohoto proteinu při regulaci kompetence není ještě zcela zřejmá. Mutace v genu comW 

blokuje jak chromozomální transformaci (Peterson et al., 2004), tak znovusestavení plazmidu 

po transformaci plazmidovou DNA (Bartilson et al., 2001). Sung a Morrison (2005) dále 

zjistili, že ComW pozitivně ovlivňuje aktivitu ComX (viz dále) a chrání tento alternativní 

sigma faktor před proteolýzou. Experimentálně bylo též prokázáno, že současná exprese genů 

comW a comX komplementuje během indukce stavu kompetence případný deficit comE. To 

naznačuje, že ComW je v procesu přirozené kompetence novým pozitivním regulátorem, 

který tvoří jakousi spojku mezi časnými a pozdními kompetenčními geny (Luo et al., 2004).  

 Poslední ale neméně důležitý časný kompetenční gen kóduje alternativní sigma faktor 

ComX. Ten je odpovědný za druhou vlnu exprese, za expresi tzv. pozdních kompetenčních 

genů (Lee and Morrison, 1999; Luo and Morrison, 2003).  

 

Obrázek 2.1. Schéma regulace přirozené kompetence S. pneumoniae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
comC – gen pro kompetenci stimulující peptid CSP; comDE – geny pro dvousložkový systém ComDE; comAB – 
geny pro transportní systém ComAB; comW – gen pro kompetenční protein ComW; comX – gen pro alternativní 
sigma faktor ComX; CSP – kompetenci stimulující peptid; AB – transportní systém ComAB; D – histidinová 
kináza ComD; E – transkripční regulátor ComE; E´- aktivovaný transkripční regulátor ComE; X – alternativní 
sigma faktor ComX; A – sigma faktor; Pol – RNA polymeráza; P – promotorová oblast ComE závislých genů; 
Pc – promotorová oblast ComX závislých genů (Pestova et al., 1996; Ween et al., 1999). 
 

 

Pozdní kompetenční geny 

Analýzou transkriptomu bylo identifikováno 60 genů, jejichž maximální exprese je 

dosahováno přibližně 12,5 minut po indukci kompetence (Peterson et al., 2000; obr. 2.2.). 
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Čtrnáct z nich pak bylo označeno jako „nepostradatelné pro příjem cizorodé DNA a 

rekombinaci“ (Peterson et al., 2004; kapitola 2.2.2.). Stejně jako mají všechny časné 

kompetenční geny ve své promotorové sekvenci přímé repetice, obsahují všechny pozdní 

kompetenční geny ve své promotorové oblasti tzv. com-box sekvenci TACGAATA, vazebné 

místo pro alternativní sigma faktor ComX (Martin et al., 1995; Lee and Morrison 1999; Luo 

and Morrison, 2003).  

 

Obrázek 2.2. Exprese časných a pozdních kompetenčních genů po indukci stavu 
kompetence syntetickým CSP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
comDE reprezentují časné kompetenční geny, jejichž exprese dosahuje maxima v 8-10 min od indukce 
kompetence; ssbB, cinArecA reprezentují pozdní kompetenční geny, jejichž exprese dosahuje maxima ve 12-13 
min od indukce kompetence; ftsH reprezentuje kontrolní gen, jehož exprese je na stavu kompetence nezávislá. 
Křivka kompetence odpovídá stavu, kdy je buňka kompetentní a tudíž schopna přijmout cizorodou DNA 
(Peterson et al., 2000). 
 

 

Celkem bylo v genomu S. pneumoniae nalezeno 124 genů, jejichž exprese je 

indukovatelná pomocí CSP (Dagkessamanskaia et al., 2004; Peterson et al., 2004). Jak bylo 

popsáno výše, pouhých 22 z nich je zcela nezbytných pro transformaci, zbylých minimálně 70 

genů je v procesu transformace postradatelných. Jaký je tedy účel takové exprese? Fakt, že 

byl com regulon objeven právě ve vztahu s regulací přirozené kompetence ještě neznamená, 

že se jedná o jeho nejdůležitější a jedinou biologickou úlohu. Často se o kompetenci S. 

pneumoniae hovoří také ve spojitosti s produkcí bakteriocinů (Morrison, 1997), virulencí 

(Jedrzejas, 2001; Gosink et al., 2000) a stresovou odpovědí. V tomto posledním případě se 

CSP nepřisuzuje funkce efektoru quorum-sensingu (Claverys et al., 2006), nýbrž funkce 

alarmonu, který předává stresový signál (Claverys and Havarstein 2002). Jako koordinátor 
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kompetence pak může CSP zesilovat účinnost transformace v záchranném procesu buňky 

dvěma způsoby: (i) zvýšením počtu potenciálních transformantů (Claverys et al., 2000) a (ii) 

uvolněním DNA z nekompetentních buněk (viz allolýza, kapitola 2.2.3.) 

 

Negativní regulace kompetence 

Negativním regulátorem navození stavu kompetence je dvousložkový systém CiaRH, 

který se skládá z membránové histidinové proteinkinázy CiaH a regulačního proteinu CiaR 

(Guenzi et al., 1994). Bylo prokázáno, že CiaRH inhibuje transkripci genů comCDE 

(Echenique et al., 2000; Mascher et al., 2003). Pokud je systém cia permanentně aktivován 

není kultura kompetentní; k navození kompetence dochází až po přidání syntetického CSP do 

média. Pokud je do média přidán pouze prekurzor proteinu CSP, k navození stavu 

kompetence nedochází. CiaRH se tedy pravděpodobně účastní regulace kompetence již v 

její časné fázi, a to buď při syntéze nebo při sekreci CSP do média (Hakenbeck et al., 1999). 

Vzájemné propojení TCS CiaRH a ComDE zůstává stále otázkou.  

Činnost dvousložkového systému CiaRH ovlivňují vnější podmínky jako např. 

koncentrace Ca2+, fosfátu a kyslíku v médiu, tedy faktory důležité také pro navození stavu 

kompetence (Giammarinaro et al., 1999; Echenique et al., 2000). Jak již bylo zmíněno, 

vápenaté ionty jsou potřebné pro vstup DNA do buněk. Jestliže je koncentrace Ca2+ v médiu 

nízká, je systém CiaRH aktivován, čímž je blokována přirozená kompetence (Giammarinaro 

et al., 1999). Molekulární podstata signálu, na který CiaRH reaguje, však zatím není známa.  

Otevřená zůstává i otázka možné fosforylace regulátoru CiaR jinou proteinkinázou 

nezávisle na CiaH. Tato hypotéza byla vyslovena poté, co inaktivace genu ciaH vedla ke 

zvýšené rezistenci k β-laktamovým antibiotikům, a to navzdory tomu, že proteinkináza CiaH 

nemohla přenášet do buňky žádný signál (Zahner et al., 2002). TCS CiaRH dále reguluje 

expresi genů, jejichž produkty jsou zapojeny do biosyntézy polysacharidů buněčné stěny, 

modifikace peptidoglykanu, peptidového feromonu a produkci bakteriocinů (Mascher et al., 

2003).  

 

Kromě systémů ComABCDE a CiaRH závisí stav kompetence i na dalších faktorech, 

jejichž vztah ke kompetenci zatím není přesně popsán. Patří mezi ně transport oligopeptidů 

(Claverys et al., 2000), biosyntéza purinů (Claverys and Havarstein, 2002) a proteolýza 

zprostředkovaná Clp proteázami (Robertson et al., 2002).  
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2.2.2. Mechanizmus příjmu a rekombinace cizorodé DNA 
 
 Zatímco je většina ComE závislých genů důležitá pro indukci stavu kompetence, hraje 

většina ComX závislých genů klíčovou roli v oblasti příjmu cizorodé DNA a rekombinace. 

Těchto procesů se účastní nejen jednotlivé geny (ssbB, dprA, endA, dpnA, coiA a další), ale i 

celé operony (cgl, ccl, cel, cfl, cinA-recA). Přesná funkce v genetické transformaci zůstává u 

většiny z nich zatím stále neobjasněna. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.3. týkající se obecných mechanizmů příjmu DNA, 

lze tento proces rozdělit do tří základních etap: (i) vazba DNA, kdy se donorová DNA váže na 

buněčný povrch, nedá se již odmýt, ale ještě zůstává citlivá k přidaným DNázám; (ii) 

degragace DNA, kdy je před vstupem DNA do buňky jedno z vláken extracelulárně 

degradováno a (iii) průnik DNA do buňky, kdy donorová DNA je již k extracelulárně 

přidaným DNázám rezistentní. 

Odhaduje se, že se na povrchu buněk S. pneumoniae nachází 30-75 vazebných míst pro 

donorovou DNA. Přesné místo vazby ani receptor pro DNA nebyly doposud identifikovány. 

Předpokládá se, že receptorem je membránový protein, který je stabilizován 

polysacharidovými komponenty buněčné stěny a který je odhalen až po indukci kompetence 

pomocí CSP (Seto et al., 1975). Po vazbě donorové dsDNA na povrch buňky se jeden řetězec 

přeruší. Toto přerušení je zcela náhodné a dochází k němu přibližně jednou za 6-kb donorové 

DNA (Morrison and Guild, 1973; Lacks and Greenberg, 1977; Lacks, 1979). Před vstupem do 

buňky dochází za účasti membránově vázané endonukleázy EndA ke střihu také v druhém 

vláknu DNA, a to v místě naproti prvnímu přerušení (Lacks et al., 1974, 1975). EndA 

degraduje vlákno, které je v orientaci 5´ - 3´, druhé vlákno dsDNA vstupuje mezitím v 

orientaci 3´- 5´do buňky. Degradace DNA a vstup DNA do buňky probíhají přibližně stejnou 

rychlostí, a to 90-100 nukleotidů za sekundu při 31°C (Mejean and Claverys, 1988, 1993). 

Produkty genů operonů cgl, cel, ccl a cfl vytvářejí pravděpodobně v buněčné membráně póry 

pro vstup donorové DNA. Bylo prokázáno, že inaktivace těchto proteinů vede k defektu 

v jednom ze tří kroků příjmu DNA (Bergé et al., 2002).  

Donorová DNA asociuje po vstupu do buňky s proteinem SsbB (single-stranded-DNA-

binding-protein), vytváří útvar zvaný „Eclipse complex“ (Morrison, 1977) a je již rezistentní 

k DNázám. Jestliže je donorová DNA homologní s buněčnou DNA, je přibližně jedna 

polovina rekombinována do hostitelského chromozómu, zatímco zbytek je degradován a 

využit pro DNA syntézu a replikaci (Lacks et al., 1967). Poločas života homologní DNA 

v buňce je při 30°C přibližně 6 minut. Je-li přijímaná sekvence DNA částečně odlišná, 
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dochází ke vzniku tzv. mozaikových genů (Claverys et al., 2000). Jejich příkladem jsou geny 

kódující proteiny PBP (penicilin-binding proteins), které umožňují vznik kmenů rezistentních 

k penicilinu (Hakenbeck et al., 2000). Je-li buňkou přijatá DNA heterologní, je degradována, 

přičemž poločas života při 30°C činí okolo 30 minut (Lacks, 1967; Ghei and Lacks, 1967). 

  

Komplex, ve kterém se donorová ssDNA páruje s komplementárním úsekem na 

hostitelském chromozómu, se nazývá heteroduplex. Pokud se mezi donorovou a hostitelskou 

DNA vyskytují chyby v párování nukleotidů, jsou opraveny právě ve stavu heteroduplexu 

pomocí opravného systému HexAB (Mejean and Claverys, 1984). Tento opravný systém 

rozpoznává s různou účinností chybně spárované nukleotidy donorového a recipientního 

vlákna a iniciuje vystřižení chybné báze z donorového vlákna. S velmi vysokou účinností je 

pomocí systému Hex opravována jedno- nebo dvounukleotidová záměna; heterologní oblast 

větší než 2 páry bází vede k tvorbě heteroduplexů, které jsou Hex systémem rozpoznávány 

pouze obtížně. Nehomologní oblasti větší než 5 párů bází není Hex systém, ani žádný jiný 

bakteriální reparační systém, schopen opravit vůbec (Gasc et al., 1987; Lacks et al., 1982; 

Pasta and Sicard, 1996). U S. pneumoniae byl kromě Hex systému objeven ještě jeden 

opravný systém specifický pro opravu záměny A/G za C/G. Podobný opravný systém byl 

nalezen v E. coli. Účastní se ho produkt genu mutY, adenin-glykosyláza (Au et al., 1989). 

Tento typ opravy nesprávného párování však již vyžaduje účast DNA polymerázy I (Radicella 

et al., 1993).  

 RecA, ATP-dependentní DNA rekombináza, je nejdůležitějším proteinem účastnícím 

se procesu homologní rekombinace S. pneumoniae. Indukce exprese genu recA je 

koordinována spolu s navozením stavu kompetence. U E. coli, která není přirozeně 

kompetentní, je primární úlohou proteinu RecA oprava poškozené DNA, tzv. SOS odpověď, 

která naopak nebyla popsána u S. pneumoniae. Sekvenční analýza proteinu RecA S. 

pneumoniae prokázala 60% homologii s RecA E. coli. Navíc má RecA S. pneumoniae větší 

molekulovou hmotnost (42 kDa) než RecA protein E. coli (38 kDa). Tyto strukturální 

odlišnosti mohou být důvodem rozdílné funkce obou proteinů v oblasti transformační 

rekombinace, resp. rekombinační opravy DNA (Steffen and Bryant, 2000). RecA S. 

pneumoniae se také přímo nebo nepřímo účastní vstupu donorové DNA do buňky. recA- 

mutantní kmen degraduje cizorodou DNA ihned po vstupu do buňky (Martin et al., 1995; 

Mortier-Barriere et al., 1998).  

 Genu recA předchází v operonu gen cinA, o kterém je známo, že se přepisuje společně 

s recA během stavu kompetence a že jeho produkt patří taktéž mezi proteiny důležité pro 
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homologní rekombinaci. CinA je membránový protein, jehož přesná funkce zůstává zatím 

neznámá. Pravděpodobně napomáhá  interakcím mezi proteinem RecA, vstupující exogenní 

ssDNA a chromozomální dsDNA (Pearce et  al., 1995). 

 Gen recP, jehož produkt se také účastní procesu genetické rekombinace S. 

pneumoniae, je z rodiny transketoláz (Reizer et al., 1993). Mutace v tomto genu sice 

neovlivňuje ani indukci kompetence, ani transfer DNA a ani znovusestavení autonomního 

plazmidu po příjmu plazmidové DNA, zabraňuje však homologní rekombinaci donorové 

DNA s chromozómem recipienta (Radnis et al., 1990).   

Dalším významným proteinem účastnícím se alespoň z části procesu rekombinace je 

protein MmsA, DNA-dependentní ATP hydroláza a DNA helikáza. Tento protein je ze 40% 

identický s proteinem RecG E. coli, který se během rekombinace podílí na migraci 

rekombinačních intermediátů. Stejná funkce byla potvrzena i pro protein MmsA. Zároveň 

bylo prokázáno, že inaktivace genu mmsA vede u S. pneumoniae k významnému poklesu 

schopnosti rekombinace (Hedayati et al., 2002).   

 

 

2.2.3. Allolýza jako selektivní lyze buněk Streptococcus pneumoniae 

 
 Děj, který byl popsán teprve v nedávné době a který souvisí s navozením stavu 

kompetence S. pneumoniae, se nazývá allolýza. Jde o proces, kdy  mohou kompetentní buňky 

S. pneumoniae aktivně zabíjet nekompetentní buňky stejného druhu, které buď nejsou 

přechodně schopny reagovat na CSP, nebo jsou geneticky odlišné od buněk kompetentní 

populace (Guiral et al., 2005; Havarstein et al., 2006). Bylo zjištěno, že se do tohoto procesu 

zapojují produkty 4 pozdních kompetenčních genů, jež jsou všechny postradatelné pro 

genetickou transformaci. Jsou to gen cbpD kódující murein-hydrolázu (Kausmally et al., 

2005), gen lytA kódující hlavní autolyzin (Steinmoen et al., 2002; Moscoso and Claverys, 

2004) a geny cibAB kódující domnělý dvoupeptidový bakteriocin (Guiral et al., 2005). 

Zároveň s těmito geny byly objeveny též dva proteiny, které naopak chrání kompetentní 

buňky před lytickými procesy: protein CibC, který udílí rezistenci k CibAB (Guiral et al., 

2005), a protein ComM, produkt časného com genu, který chrání buňku před lytickým 

účinkem CbpD (Havarstein et al., 2006).  

Vysloveno bylo též několik hypotéz, které se pokoušejí tuto selektivní lyzi objasnit. 

Pneumokoková allolýza může sloužit (i) jako zdroj DNA k transformacím vedoucím ke 

genetické výměně a homogenizaci populace; (ii) může se jednat o klasickou predaci, kdy 
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buňky podléhající allolýze jsou zdrojem živin pro ostatní buňky; (iii) indukovaná buněčná 

lyze může být důležitá pro uvolnění virulenčních faktorů (Guiral et al., 2005), anebo (iv) se 

jedná o symbiotický vztah s hostitelem, který díky bakteriální allolýze aktivuje vlastní 

imunitní obranu (Gilmore and Haas, 2005). 

Fenomén programované lyze pneumokokových nekompetentních buněk během stavu 

kompetence nebude pravděpodobně omezen pouze na druh S. pneumoniae. Produkce 

bakteriocinů proti nekompetentním buňkám byla poprvé popsána již před více než 30ti lety u 

druhu Streptococcus sanguis (Schlegel and Slade, 1973). To vede k domněnce, že allolýza je 

mezi transformovatelnými streptokoky strategií konzervovanou. 

 

 

2.2.4. Evoluce regulace přirozené kompetence u streptokoků 

 

 Schopnost navodit stav kompetence není u rodu Streptococcus unikátní pouze pro 

druh S. pneumoniae. Genetická transformace byla popsána též pro kmeny Streptococcus 

sanguis, Streptococcus mutans (Lorenz and Wackernagel, 1994) a nověji také u skupiny 

viridujících streptokoků (Havarstein et al., 1997). Všechny výše zmíněné organizmy kódují 

ve svém genomu sigma faktor, který je homologní s alternativním sigma faktorem ComX S. 

pneumoniae odpovědným za expresi genů důležitých pro příjem cizorodé DNA. Ortology 

genu comX lze nalézt ve všech dosud sekvenovaných streptokokových genomech, včetně 

bakterií rodu Lactobacillus (Lactococcus lactis, Lactobacillus plantarum, Enterococcus 

faecalis a Enterococcus faecium). Přítomnost alternativního sigma faktoru v genomu bakterie 

však ještě nemusí nutně znamenat, že je přirozeně transformovatelná. Důležitá je i přítomnost 

dalších klíčových proteinů (ComDE), které navození stavu kompetence, a tím i ComX, 

regulují. 

 V genomu S. pneumoniae byl nalezen kromě regulačního systému ComABCDE ještě 

jeden obdobný regulační systém, BlpABCRH, který odpovídá za produkci bakteriocinů 

(Claverys and Martin, 2003). ComDE S. mutans, který má pod kontrolou navození 

kompetence u této bakterie, je pak více než dvousložkovému systému ComDE S. pneumoniae 

podobný dvousložkovému systému BlpRH. Toto zjištění poukazuje na to, že ComDE 

proteiny S. mutans jsou ortology proteinů BlpRH S. pneumoniae a že tyto dva bakteriální 

druhy vyvinuly během evoluce různé systémy pro kontrolu kompetence (více Martin et al., 

2006). Naproti tomu Streptococcus mitis a S. sanguis používají pro kompetenci regulační 

kaskádu velice podobnou té, jaká byla popsána u S. pneumoniae. V genomu těchto bakterií 
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byly rovněž nalezeny ortology genů comAB a comX, což naznačuje, že všechny tyto bakterie 

kontrolují navození stavu kompetence stejně (Martin et al., 2006).        

Podrobné studie provedené u Streptococcus pyogenes prokázaly na chromozómu této 

bakterie  přítomnost tzv. com-boxů, které se nacházejí v  promotorových oblastech pozdních 

com genů S. pneumoniae a jsou rozpoznávány ComX (Opdyke et al., 2001). Tento objev 

naznačuje, že by i S. pyogenes mohl být přirozeně transformovatelnou bakterií. To celé 

potvrzuje i skutečnost, že u S. pyogenes serotypu M18 byly nalezeny ortology genů 

comABCDE S. pneumoniae; u klinického izolátu byl pak tentýž lokus identifikován pod 

názvem silABCDE (Hidalgo-Grass et al., 2002). Ten je však více než operonu comABCDE 

podobný opět operonu blpABCHR S. pneumoniae.  

Závěrem lze tedy konstatovat, že podle fylogenetické analýzy genomových sekvencí 

streptokoků existují v tomto rodu dvě skupiny, jejichž mechanizmy regulace kompetence se 

během evoluce alespoň částečně vyvíjely odděleně. S. pneumoniae představuje první větev s 

tzv. Com-typem dvousložkového regulačního systému. K němu lze přiřadit kmeny S. mitis a 

S. sanguis. S. mutans reprezentuje naopak druhou větev streptokoků, u kterých je kompetence 

regulována tzv. Blp-typem dvousložkového systému. Dalším zástupcem této skupiny je S. 

pyogenes (Martin et al., 2006).   

 

     

2.2.5. Přirozená transformace jako nástroj mutageneze Streptococcus pneumoniae  

 
Přirozené transformace se dnes s úspěchem využívá v molekulární biologii 

při mutagenezi S. pneumoniae. Inaktivace chromozomálních genů se pak nejčastěji provádí 

metodou tzv. (i) inzerce-duplikace, (ii) inzerce-delece nebo (iii) inzercí kazety.  

(i) Inzerce-duplikace je široce používaná na inzerční inaktivaci chromozomálních 

genů. Název odpovídá struktuře rekombinantního produktu, neboť dochází k duplikaci 

homologního fragmentu na chromozómu. Mechanizmem je jednoduchý crossing-over mezi 

donorovou molekulou DNA a chromozómem recipienta (obr.2.3.A).  

(ii) Během inzerce-delece dochází současně k inzerci heterologní DNA a deleci 

chromozomální sekvence, kdy dochází nejprve k párování homologních úseků DNA, a poté 

k přechodnému párování heterologních oblastí (obr.2.3.B). 

(iii) Inzerce heterologní kazety do chromozómu S. pneumoniae je podmíněna 

přítomností homologních sekvencí na obou jejích koncích. Mechanizmem dvojitého crossing-
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overu pak může dojít buď k vložení kazety do cílového místa na chromozómu a tím 

k přerušení studovaného genu, nebo k deleci a nahrazení celého genu kazetou (obr.2.3.C). 

 

Obrázek 2.3. Možnosti mutageneze S. pneumoniae. 

 

(A) inzerce-duplikace     (B) inzerce-delece 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) inzerce kazety 
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Metody inzerce-duplikace a inzerce kazety byly použity k mutagenezi S. pneumoniae 

také v této dizertační práci.   

 

 
 
2.3. Signalizační proteiny eukaryotického typu u prokaryot 

 
Jelikož se předkládaná dizertační práce zabývá studiem funkce serin/threoninové 

proteinfosfatázy, resp. proteinkinázy eukaryotického typu bakterie Streptococcus 

pneumoniae, považuji nyní za nezbytné alespoň stručně čtenáře seznámit s obecným 

principem přenosu signálu u prokaryot s důrazem na dvousložkové systémy a signalizační 
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proteiny eukaryotického typu. Vyčerpávající přehled pak lze nalézt v dizertační práci L. 

Novákové (2005), kde je tato problematika podrobně rozpracována. 

 

Dvousložkové systémy 

Fosforylace a defosforylace proteinů je základním mechanismem přenosu signálů u 

všech živých organizmů. Původně se předpokládalo, že u prokaryot je přenos signálů 

zprostředkován pouze tzv. dvousložkovými systémy, které se ve své nejjednodušší podobě 

skládají ze senzorové kinázy a regulačního proteinu (Parkinson and Kofoid, 1992). Senzorová 

kináza má autofosforylační aktivitu a přenáší fosfátovou skupinu, jejímž donorem je ATP, na 

vlastní histidinový zbytek, který pak funguje jako vysokoenergetický intermediát pro další 

přenos fosfátové skupiny na aspartátový zbytek regulačního proteinu. Reakce je katalyzována 

samotným regulačním proteinem, takže dochází k jeho autofosforylaci, při níž fosfohistidin 

slouží pouze jako substrát. Regulační proteiny mají ve většině případů DNA vazebnou 

aktivitu a regulují tak expresi příslušných genů (Stock et al., 1989).  

 

Ser/Thr a Tyr proteinkinázy  a proteinfosfatázy eukaryotického typu 

Během posledních 15 let byla u některých prokaryot prokázána také přítomnost druhé 

skupiny regulačních proteinů sekvenčně vysoce homologních s proteinkinázami 

eukaryotických organizmů. Tyto tzv. serin/threoninové, resp. tyrozinové proteinkinázy 

eukaryotického typu (STPK) mohou jednak fosforylovat serinové, threoninové a tyrozinové 

zbytky svých exogenních substrátů, mohou však také katalyzovat autofosforylaci vlastních 

aminokyselinových zbytků, a tím regulovat svoji aktivitu. Prokaryotické STPK regulují 

rozličné buněčné procesy jako jsou:  

(i) diferenciace (Zhang et al., 1996; Nádvorník et al., 1999; Madec et al., 2002; 

Nariya and Inouye, 2003; 2005);  

(ii) produkce sekundárních metabolitů (Lee et al., 2002; Umeyama et al., 2002); 

(iii) stresová odpověď (Neu et al., 2002; Hussain et al., 2006);  

(iv) metabolické procesy (Nariya and Inouye, 2002; Rajagopal et al., 2005); a 

(v) patogeneze (Galyov et al., 1993; Wang et al., 1998; Rajagopal et al., 2003; 

Echenique et al., 2004; Walburger et al., 2004; Curry et al., 2005).  

Signální dráhy, ligandy a efektorové molekuly však byly zatím popsány pouze v několika 

případech (Matsumoto et al., 1994; Gaidenko et al., 2002; Nariya and Inouye, 2002; 

Rajagopal et al., 2003; Molle et al., 2003; 2004; Nováková et al., 2005; Rajagopal et al., 

2005; Kang et al., 2005; Villarino et al., 2005; Dasgupta et al., 2006). 
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Procesy, které jsou kontrolovány reverzibilní fosforylací proteinů, vyžadují přítomnost 

nejen proteinkináz, ale i proteinfosfatáz (STPP) katalyzujících odštěpení fosfátové skupiny. 

Studiu proteinfosfatáz však byla ve srovnání s proteinkinázami věnována pouze zanedbatelná 

pozornost a jejich výzkum se rozšiřuje teprve v posledních letech. Eukaryotické 

proteinfosfatázy se rovněž dělí na serin/threoninové a tyrozinové. Tyto dvě skupiny mezi 

sebou nevykazují žádnou sekvenční homologii a pravděpodobně se nevyvinuly ze společného 

předka (Hanks, 1988). Serin/threoninové STPP se pak podle struktury, požadavků na 

přítomnost iontů a citlivosti k inhibitorům dělí na 2 základní skupiny: PP1/2A/2B a PP2C. Z 

doposud popsaných prokaryotických Ser/Thr proteinfosfatáz typu PP2C jsou pro vegetativní 

růst a vývoj důležité proteinfosfatázy SppA Streptomyces coelicolor (Umeyama et al., 2000) a 

Pph1 Myxococcus xanthus (Treuner-Lange et al., 2001), pro úspěšnou sporulaci pak SpoIIE 

fosfatáza Bacillus subtilis (Duncan et al., 1995), pro regulaci buněčného cyklu je důležitá 

PstP Mycobacterium tuberculosis (Boitel et al., 2003; Chopra et al., 2003), za defosforylaci 

anorganické pyrofosfatázy odpovídá Stp1 Streptococcus agalactiae (Rajagopal et al., 2003). 

 

 
2.3.1. Signalizační proteiny eukaryotického typu Streptococcus pneumoniae 

 
Také v genomu S. pneumoniae byly nalezeny geny kódující Ser/Thr proteinkinázu a 

Ser/Thr proteinfosfatázu eukaryotického typu (Tettelin et al., 2001). Na rozdíl od jiných 

prokaryot (př. Mycobacterium tuberculosis, rod Streptomyces), které ve svém genomu kódují 

větší množství Ser/Thr proteinkináz, se tyto geny u S. pneumoniae vyskytují pouze v jedné 

kopii. To z pneumokoka činí dobrý modelový organizmus vhodný ke studiu funkce těchto 

signalizačních proteinů. 

Geny homologní s eukaryotickými Ser/Thr proteinfosfatázami, resp. proteinkinázami 

S. pneumoniae byly pojmenovány phpP, resp. stkP. Oba geny se překrývají dvěma páry bazí a 

jsou součástí jednoho operonu spolu s geny spr1579, spr1580 a spr1581, které kódují 

proteiny homologní s rRNA metylázou E. coli, methionyl-tRNA formyltransferázou a 

s primozomálním replikačním faktorem Y (Eisen, 1998). Schéma uspořádání genů phpP a 

stkP na chromozómu a schéma konzervovaných domén proteinů je znázorněno na obrázku 

2.4. Podobná chromozomální organizace genů pro signalizační proteiny byla nalezena také u 

jiných patogenních bakterií a naznačuje, že oba proteiny spolu funkčně souvisí (Av-Gay et 

al., 1999; Madec et al., 2002; Boitel et al., 2003; Rajagopal et al., 2003; Jin and Pancholi 

2006). 
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Ve spojitosti s proteinkinázou StkP bylo zjištěno, že inaktivace genu stkP 

v nevirulentním kmenu S. pneumoniae se projeví předčasnou lyzí buněk v médiu s alkalickým 

pH a výrazným snížením kompetence pro genetickou transformaci (Echenique et al., 2004). 

Inaktivace genu stkP ve virulentních kmenech S. pneumoniae D39 a S6 pak vede ke snížení 

až ztrátě virulence (Echenique et al., 2004).  

 
Obrázek 2.4. Uspořádání genů phpP a stkP na chromozómu S. pneumoniae; schéma 
konzervovaných domén proteinů PhpP a StkP.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fosfatázová doména odpovídá katalytické doméně PhpP, konzervované aspartátové zbytky D192 a D23 jsou pro 
její aktivitu nezbytné; Kinázová doména odpovídá katalytické doméně StkP, konzervovaný lyzin K42 se přímo 
účastní fosfotransferázové reakce; PASTA domény (z anglického Pbp And Ser/Thr kinase Associated domains) 
byly objeveny u penicilin-vazebných proteinů a některých bakteriálních Ser/Thr proteinkináz a jsou schopny 
vázat D-Ala-D-Ala na konci volných jednotek peptidoglykanu. 
 

 

V naší laboratoři jsme oba proteiny, StkP i PhpP, klonovali a detailně biochemicky 

charakterizovali (Nováková et al., 2005; Pallová et al., 2007). Pomocí proteomové analýzy 

jsme zároveň určili endogenní substráty proteinkinázy StkP, kterými jsou 

fosfoglukosaminmutáza GlmM, první klíčový enzym biosyntetické dráhy buněčné stěny, a α-

podjednotka RNA polymerázy (Nováková et al., 2005).  

 

Předmětem této dizertační práce je studium možného zapojení PhpP, resp. StkP v 

signalizačních drahách S. pneumoniae. Práce je rozdělena do dvou částí; první z nich 

pojednává o nezastupitelné úloze Ser/Thr proteinfosfatázy PhpP pro životaschonost S. 

pneumoniae, druhá část se pak zaobírá úlohou StkP v regulaci kompetence a virulence. 
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3 .   S T U D I U M   F U N K C E   S E R / T H R   P R O T E I N F O S F A T Á Z Y   

 P H P P   V   B U Ň K Á C H    S T R E P T O C O C C U S   P N E U M O N I A E 

 

 

3.1. PhpP je Ser/Thr proteinfosfatáza typu PP2C 

 
V genomu Streptococcus pneumoniae byl nalezen gen kódující serin/threoninovou 

proteinfosfatázu eukaryotického typu PhpP (Tettelin et al., 2001). Nukleotidová sekvence 

genu phpP (741 pb) kmene S. pneumoniae CP1015 odpovídá lokusu spr1578 kmene R6 

(www.tigr.org) a liší se od něj pouze jednou mutací, která vede k aminokyselinové záměně 

N190D. Předpokládaná molekulová hmotnost proteinu PhpP je 27,1 kDa. Téměř celou jeho 

sekvenci pokrývá katalytická doména, která je homologní s eukaryotickými Ser/Thr 

proteinfosfatázami typu PP2C (Das et al., 1996; obr. 2.4.).  

Biochemická charakterizace (Nováková et al., 2005) prokázala, že proteinfosfatáza 

PhpP je cytoplazmatický protein (i) schopný defosforylovat fosfopeptid fosforylovaný na 

threoninu, (ii) jeho aktivita vyžaduje přítomnost Mn2+, což je charakteristická vlastnost 

proteinfosfatáz typu PP2C a že (iii) mutantní proteiny PhpP-D192A a PhpP-D231A, kde 

došlo k záměně esenciálních aspartátových zbytků v C-koncové části proteinu, nevykazují 

žádnou měřitelnou fosfatázovou aktivitu. Dále bylo zjištěno, že (iv) fosfatáza PhpP je schopna 

defosforylovat proteinkinázu StkP autofosforylovanou in vitro, a tudíž, že oba enzymy tvoří 

funkční pár (Nováková et al., 2005).  

Přesná úloha proteinkinázy PhpP však zůstala zatím neodhalena. Cílem následujících 

experimentů proto bylo pokusit se objasnit funkci tohoto proteinu v buňkách S. pneumoniae.  

 

 

3.2. MATERIÁL A METODY 
 
 
3.2.1. Bakteriální kmeny, plazmidy a zdroje DNA 
 

Bakteriální kmeny a plazmidy použité v této části dizertační práce jsou shrnuty 

v tabulce 3.1. Kmeny S. pneumoniae jsme uchovávali v 15% glycerolu, kmeny E. coli v 30% 

glycerolu při –80°C. Pro analýzu sekvencí jsme používali skupinu programů Lasergene 

(Dnastar). Mapy klonovacích vektorů jsme sestrojili pomocí programu Clone Manager 

Version 4.01 (Scientific and Educational Software). Informace o genomové sekvenci S. 

pneumoniae jsme získali z internetových stránek The Institute for Genomic Research 
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(www.tigr.org).  Za divoký kmen S. pneumoniae jsme považovali kmen CP1095, který byl 

odvozen od kmene CP1015 (Morrison et al., 1983), od něhož se lišil chromozomální mutací v 

genu pro hlavní pneumokokový autolyzin LytA. Důvodem pro tuto inaktivaci byla předčasná 

lyze buněk stkP mutantního kmene v kompetenčním médiu, což bránilo účinnému měření 

přirozené kompetence (Trombe et al., 1992). 

 
Tabulka 3.1. Bakteriální kmeny, plazmidy a zdroje DNA.  

Bakteriální 

kmeny 
Genotyp nebo popis Fenotyp Zdroj 

E. coli XL1-Blue F´::Tn10 proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15/recA1 endA1 gyrA96 
(Nalr) thi hsdR17 (rk

-mk
+) supE44relA1 lac TetR Stratagene 

E. coli JM109 
recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17(rK-mk+),e14–(mcrA–), 
supE44, relA1, ∆(lac-proAB)/F' [traD36, proAB+, lac Iq, 
lacZ∆M15] 

--- Promega 

S. pneumoniae 
CP1015 Rx derivát, str1, hexA SmR M.C. 

Trombe 
S. pneumoniae 
CP1095 CP1015 lytA::ery SmR M.C. 

Trombe 
S. pneumoniae 
CP1016 

rif-23, kmen nese chromozomálně kódovanou rezistenci k 
rifampicinu RifR M.C. 

Trombe 
S. pneumoniae 
CP1095pEXT1 CP1095, ale phpPstkP::pEXT1 (phpPstkP+) mutant AmpR, CmR tato práce 

S. pneumoniae 
CP1095∆phpP 
stkP 

CP1095, ale phpPstkP::cat mutant CmR tato práce 

S. pneumoniae 
CP1095∆stkP CP1095, ale stkP::cat mutant CmR Nováková et 

al., 2005 

Plazmidy    

pBluescript II KS- klonovací vektor AmpR Stratagene 

pEVP3 vektor obsahující chloramfenikolovou rezistenční kazetu cat CmR Claverys et 
al., 1995 

pMSP3535 kyvadlový vektor nesoucí nisinový promotor EryR Bryan et al., 
2000 

pBKSCm klonovací vektor odvozený od pBluescript obsahující 
chloramfenikolovou rezistenční kazetu cat AmpR, CmR tato práce 

pINT pBKSCm nesoucí interní fragment phpP genu AmpR, CmR tato práce 
pEXT1 pBKSCm nesoucí 3´-oblast phpP genu a celý stkP gen AmpR, CmR tato práce 
pEXT2 pEXT1 nesoucí 3´-oblast phpPD231A genu a celý stkP gen AmpR, CmR tato práce 

pMARSphpP pMSP3535 nesoucí fragment phpP genu na produkci anti-
sense mRNA EryR tato práce 

pMARSstkP pMSP3535 nesoucí fragment stkP genu na produkci anti-
sense mRNA EryR tato práce 

pDELphpP pBKS- nesoucí selekční znak cat obklopený sekvencí 
chromozom. lokusu před phpP a za phpP genem AmpR, CmR tato práce 

pDEL pBKS- nesoucí selekční znak cat obklopený sekvencí 
chromozom. lokusu před phpP a za stkP genem AmpR, CmR tato práce 

TetR – rezistence k tetracyklinu; SmR – rezistence k streptomycinu; RifR – rezistence k rifampicinu; CmR – 
rezistence k chloramfenikolu; AmpR – rezistence k ampicilinu; EryR – rezistence k erytromycinu. 
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3.2.2. PCR amplifikace 
 

Primery jsme navrhovali a kontrolovali pomocí programu Primer design a Primer 

select (Lasergene). Jejich seznam je uveden v tabulce 3.2.. Pro každý primer je zde uveden 

jeho název, sekvence, přítomnost restrikčního místa a konkrétní účel použití. Pro amplifikaci 

genů S. pneumoniae a účely klonování jsme používali Pfu polymerázu (Stratagene) a 

Elongase enzyme mix (Gibco), které vykazují nižší procento inkorporace chybných 

nukleotidů. Pro kontrolní PCR reakce jsme používali LA DNA polymerase mix (Top-Bio). 

Při navrhování složení PCR reakce a programu amplifikace jsme se řídili pokyny výrobce. 

 

Tabulka 3.2. Sekvence použitých oligonukleotidů. Podtržena jsou unikátní restrikční místa 
vložená do sekvence primeru. 
 

Název Sekvence 5´→ 3´  
Restr. 

místo 
Použití 

CAT1 CGCGGATCCGAAAATTTGTTTGATTTTTAA BamHI cat 
CAT2  NotI cat 
CAT3 GCTCTAGAAAGTACAGTCGGCATTAT XbaI cat 
KMP-f CGCGAATTCAGAGCTGGACGTACCATGA EcoRI phpP mutageneze 

PRT-I CGCGGATCCCAATTGACCAGCCTTGAGCA BamHI 
phpP mutageneze, 
produkce anti-sense 
mRNA  

PMP-f CGCGAATTCAAGAGGCAGAAGCTCATC EcoRI phpP mutageneze; 
ověření phpP D231A 

STRP CGCGGATCCTTAAGGAGTAGCTGAAGTT BamHI phpP mutageneze 

PMUT2 GCAGGAGGCCTAGCCAACATT StuI phpPD231A 
mutageneze 

DFPRP GCCTGAGGTACAGATGGATTT --- 
příprava mega-primeru 
pro phpP D231A; 
ověření phpPD231A  

UFKRP GCTCTAGAATCTACAAACCTAAAACAAC --- ověření phpPD231A 

ARSP-f TATCCCGGGAGGAACTGACACATGGAAA SmaI produkce anti-sense 
mRNA 

ARSS-f TATCCCGGGGATCCAAATCGGCAAGATT SmaI produkce anti-sense 
mRNA 

ARSS-r GCGGATCCATCCCAAAGTCTGTGACCTT BamHI produkce anti-sense 
mRNA 

DFPFP ATA TGC GGC CGC GCC CTT GTT TCT ATG AAC GA NotI delece phpP 
DFPRP TGC CCG CGG GCC TGA GGT ACA GAT GGA TTT SacII delece phpP 

UFPFP CGCGAATTCTGGTTGCTCCGACGCTTGATT EcoRI delece phpP-stkP; 
ověření phpP D231A 

UFPRP CGCGGATCCTAATAATGAAATTTCCATGT BamHI delece phpP-stkP 

DFKFP GCTCTAGAATCTACAAACCTAAAACAAC XbaI delece phpP-stkP; 
ověření phpP D231A 

DFKRP TGCCCGCGGTCATAATATCACGGACCGCAT SacII delece phpP-stkP 

PDCFP GGGGCATTTTGCAGGGCATAA --- ověření delece phpP-
stkP 

KDCRP AGCCAGACAGTCATGCCCAAA --- ověření delece phpP-
stkP 
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3.2.3. Kultivační půdy a antibiotika 

 

Média určená pro kultivaci Streptococcus pneumoniae  

Množství jednotlivých složek je udáváno na 1 l půdy. Pokud není uvedeno jinak, probíhala 

kultivace staticky při 37°C.  

CAT (Casein-tryptone medium; Morrison et al., 1983): casitone 10 g; trypton 5 g; yeast 

extract 1 g; NaCl 5 g; po sterilizaci do média přidán roztok glukózy do výsledné koncentrace 

0,2% a 1/30 vol 0,5 M K2HPO4, pH 7,5. 

CTM (Complete transformation medium): CAT médium doplněné o 0,2% BSA a 1/100 vol 

0,1 M CaCl2; pH upraveno na 7,8 1 N NaOH.  

Gelóza D: dextrosa 1g; NaCl 5 g; neopepton 5 g; Tris 1,25 g; Bio - trypcase (casitone) 10 g; 

1% agar. Při přípravě krevních misek bylo ke 100 ml půdy (ochlazené na cca 50°C) přidáno 

2,5 ml beraní defibrinované krve. 

 

Média určená pro kultivaci Escherichia coli 

Množství jednotlivých složek je udáváno na 1 l půdy. Kultivace probíhala vždy aerobně při 

37°C.  

LB (Luria-Bertani médium): trypton 10 g; yeast extract 5 g; NaCl 10 g; pH 7,5. Při přípravě 

pevných půd do média přidán 1,5% agar.  

 

Koncentrace antibiotik používaná na selekci mutantních kmenů 

S. pneumoniae: chloramfenikol 10 µg/ml; erytromycin 0,5 µg/ml; rifampicin 1 µg/ml;   

E. coli: ampicilin 100 µg/ml; chloramfenikol 10 µg/ml; erytromycin 500 µg/ml; kanamycin  

50 µg/ml; rifampicin 200 µg/ml. 

 

 

3.2.4. DNA manipulace 

 

Veškeré restrikční endonukleázy, ligázy, polymerázy a modifikační enzymy jsme 

používali v souladu s doporučením jejich výrobce. Přípravu digoxigeninem značených sond 

metodou PCR a hybridizace jsme prováděli podle firemního návodu (Boehringer). 

Vyžadoval-li to sledovaný účel, restrikční fragmenty nebo PCR produkty jsme separovali 

agarózovou gelovou elektroforézou a purifikovali za použití soupravy Gel Extraction Kit 
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(Qiagen). Pro izolaci plazmidové DNA z buněk E. coli, resp. S. pneumoniae jsme používali 

komerční soupravu QIAprep®Spin Miniprep kit (Qiagen). Při práci jsme opět dodržovali 

pokyny výrobce.     

 

3.2.4.1. Izolace chromozomální DNA S. pneumoniae 

Kulturu S. pneumoniae jsme kultivovali v 10 ml CAT média do OD400 = 0,5 

(exponenciální fáze růstu). Po centrifugaci (10 min, 10 000 g, 4°C) jsme buňky nejprve 

promyli fyziologickým roztokem, poté resuspendovali ve 250 µl roztoku SEDS (NaCl-EDTA 

+ DCNa-SDS  (24:1); roztok NaCl-EDTA: 150 mM NaCl; 30 mM EDTA; pH 8; roztok 

DCNa-SDS: 0,5% deoxycholát sodný; 0,25% SDS) a inkubovali při 37°C až do 

kompletní lyze kultury. Po 15 minutové inkubaci při 56°C v přítomnosti proteinázy K (40 

µg/ml) jsme DNA extrahovali pomocí směsi fenol-chloroformu (1:1) (Sambrook et al., 1989). 

Chromozomální DNA jsme poté precipitovali přidáním 0,6 objemu izopropanolu a 

0,1 objemu 3 M acetátu sodného. DNA jsme uchovávali v TE pufru (10 mM Tris-HCl; 1 mM 

EDTA; pH 8), který obsahoval RNázuA (20 µg/ml) a skladovali při –20°C.  

 

3.2.4.2. Transformace E. coli 

Kompetentní buňky E. coli jsme připravovali a transformaci prováděli podle Inoue and 

Nojima (1990). DNA manipulace v E. coli jsme prováděli podle laboratorního manuálu 

Ausubel et al. (1995).  

 

 

3.2.5. Transformace S. pneumoniae 

 

Pro transformaci S. pneumoniae jsme využívali buď (i) přirozené kompetence, při 

které transformace probíhala bez exogenně přidaného CSP, nebo (ii) uměle navozené 

kompetence, při které jsme ke kultuře přidávali syntetické CSP do konečné koncetrace 250 

ng/ml. 

 

3.2.5.1. Přirozená transformace S. pneumoniae 

Buňky S. pneumoniae jsme kultivovali staticky při 37°C v médiu CTM. Po dosažení 

OD400 = 0,05, při níž populace dosahuje denzity 107 CFU/ml a přechází synchronně  do stavu 

kompetence, jsme ke kultuře přidali donorovou DNA (1 µg/ml) a pokračovali v kultivaci 
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dalších 30 minut při pokojové teplotě. Mezitím jsme na Petriho misky (∅ 60 mm) připravili 

první vrstvu agarového média: 2 ml CTM média obsahujícího 1,2% agar. Po transformaci 

jsme buňky příslušně ředili, smíchali s 1 ml čerstvého CTM média a 1 ml čerstvého CTM 

média obsahujícího 1,2% agar a vyseli na misky jako součást druhé vrstvy. Po 3 hodinové 

inkubaci při 37°C jsme misky převrstvili gelózou D, resp. gelózou D s příslušným 

antibiotikem (třetí vrstva). Aby došlo k fenotypovému projevu mutantních kmenů, 

pokračovala kultivace ještě dalších 20 hodin při 37°C. 

Tento způsob transformace jsme využívali převážně k testům přirozené kompetence S. 

pneumoniae, při kterých jsme jako donorovou DNA používali chromozomální DNA 

S. pneumoniae kmene CP1016 RifR. Účinnost transformace jsme poté počítali jako procento 

transformovaných (rifampicin rezistentních) buněk z celkového počtu všech buněk. 

 

3.2.5.2. Transformace S. pneumoniae pomocí syntetického CSP 

Buňky S. pneumoniae jsme kultivovali staticky při 37°C v médiu CTM. Po dosažení 

OD400 = 0,05 jsme ke kultuře přidali donorovou DNA (1 µg/ml) a syntetické CSP do konečné 

koncentrace 250 ng/ml. Kultivace dále pokračovala 30 minut při 30°C a po transformaci 

následně další 1 hodinu při 37°C. Poté jsme buňky ředili a vyseli na gelózu D s příslušným 

antibiotikem. Tento způsob transformace jsme využívali k mutagenezi S. pneumoniae.  

 

 

3.2.6. Mutageneze genu phpP v S. pneumoniae 

 

Pro studium funkce proteinfosfatázy PhpP v buňkách S. pneumoniae bylo nejprve 

nutné sestrojit mutanta s inaktivovaným genem phpP. Za tímto účelem jsme využili metod 

tzv. inzerce-duplikace a inzerce kazety. 

 

3.2.6.1. Inzerční-duplikační mutageneze  

 

Inzerce-duplikace je metoda, při níž dochází k duplikaci homologního fragmentu na 

chromozómu recipienta, a tím k inzerční inaktivaci genu (viz kapitola 2.2.5.). K přípravě 

konstruktů pro transformaci pneumokoka jsme použili vektor pBKSCm, který byl odvozen od 

vektoru pBluescript II KS- vložením kazety kódující rezistenci k chloramfenikolu (cat) (tab. 
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3.3.). Rezistenci k chloramfenikolu jsme využívali jako selekční znak. Celkem jsme v E. coli 

připravili tři konstrukty: 

(A) konstrukt pro inzerční inaktivaci genu phpP na chromozómu S. pneumoniae. Pomocí PCR 

a primerů KMP-F a PRT-I jsme z chromozomální DNA kmene CP1095 nejprve amplifikovali 

vnitřní úsek genu phpP (tab. 3.3.). Po restrikci endonukleázami EcoRI/BamHI jsme tento 

fragment klonovali do nereplikativního vektoru pBKSCm (obr. 3.1.A). Výsledný plazmid, 

označený pINT, jsme pomnožili v buňkách kmene E. coli XL1Blue, a poté použili k 

transformaci S. pneumoniae CP1095 a k inaktivaci genu phpP.  

(B) konstrukt, pomocí kterého mělo dojít po transformaci pneumokoka nejprve k přerušení a 

následně k rekonstituci genu phpP a stkP na chromozómu S. pneumoniae. Pomocí PCR a 

primerů PMP-F a STRP jsme z chromozomální DNA kmene CP1095 amplifikovali 3´-

koncovou oblast genu phpP a celý gen stkP (tab. 3.3.). Získaný fragment jsme po restrikci 

EcoRI/BamHI klonovali do nereplikativního vektoru pBKSCm (obr. 3.1.B). Výsledný 

plazmid, označený pEXT1, jsme pomnožili v buňkách kmene E. coli XL1Blue.  

(C) konstrukt, který nesl 3´-koncovou oblast genu phpP s bodovou mutací v konzervovaném 

aspartátovém zbytku  D231A a celý gen stkP. Mutace aspartátu 231 vede ke ztrátě fosfatázové 

aktivity proteinu (Nováková et al., 2005). Sekvenci kodonu GAC (Asp) jsme změnili na GCC 

(Ala) pomocí mutagenního primeru P-MUT2. Touto sekvenční záměnou tak vzniklo unikátní 

restrikční místo StuI, které danou mutaci identifikovalo (Nováková et al., 2005). Primer P-

MUT2 jsme použili v kombinaci s primerem DFPRP pro první PCR reakci, která dala vznik 

megaprimeru, který jsme použili společně s primerem PMP-F v druhé PCR reakci (tab. 3.3.). 

Templátem byla chromozomální DNA kmene CP1095. Výsledný amplifikační produkt o 

velikosti 1020 pb jsme po restrikci enzymy EcoRI/NcoI klonovali do plazmidu pEXT1 

výměnou za stejný fragment bez mutace (obr. 3.1.C). Výsledný plazmid, označený pEXT2, 

který nesl 3´-koncovou oblast genu phpP s bodovou mutací v konzervovaném aspartátovém 

zbytku  D231A a celý gen stkP, jsme pomnožili v buňkách kmene E. coli XL1Blue.  

Linearizované plazmidové DNA všech tří konstruktů jsme transformovali do přirozeně 

kompetentních buněk S. pneumoniae kmene CP1095 (viz kapitola 3.2.5.1.). Integraci 

plazmidu do homologního místa na chromozómu jednoduchým crossing-overem jsme poté 

ověřili (i) PCR reakcemi a  (ii) DNA hybridizací.  
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Tabulka 3.3. Detaily klonování jednotlivých PCR fragmentů do integrativního vektoru 
pBKS-. 
 

Amplifikovaný 
fragment / 
zdroj 

Primer I Primer II 
Velikost 
produktu 
(pb) 

Restr. místa Vektor Plazmid Použití 

cat / pEVP3 CAT1 CAT2 1034 BamHI/XbaI PBKS- pBKSCm výchozí 
vektor 

phpP-int / 
chromoz. DNA KMP-F PRT-I 375 EcoRI/BamHI pBKSCm pINT inzerční 

mutageneze
3´phpPstkP / 
chromoz. DNA PMP-F STRP 2270 EcoRI/BamHI pBKSCm pEXT1 inzerční 

mutageneze
megaprimer / 
chromoz. DNA PMUT2 DFPRP 780 --- --- --- megaprimer

D231AphpPstkP 
/ chromoz. DNA PMP-F megaprimer 1020 EcoRI/NcoI pEXT1 pEXT2 inzerční 

mutageneze
Sekvence jednotlivých primerů jsou uvedeny v tabulce 3.2.; ve sloupci „Plazmid“ jsou uvedeny názvy 
výsledných konstruktů vzniklých po ligaci vektoru s příslušným fragmentem. 
 

 

Obrázek 3.1. Schéma klonování a mapy výsledných plazmidů použitých pro inzerčně-
duplikační mutagenezi S. pneumoniae. A – plazmid pro inzerční inaktivaci genu phpP; B – 
plazmid umožňující rekonstituci genů phpP-stkP na chromozómu S. pneumoniae; C – 
plazmid pro cílenou mutagenezi phpPD231A. 
 

A                                                 B               C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
f1, colE1 – počátky replikace; amp – gen pro rezistenci k ampicilinu; cat – gen pro rezistenci k chloramfenikolu; 
phpP-int, 3´phpPstkP, resp. D231A – klonované fragmenty amplifikované z chromozomální DNA S. 
pneumoniae (červeně, zeleně). Znázorněna jsou pouze restrikční místa použitá při klonování. 
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(i) Pro ověření inzerce-duplikace pomocí PCR jsme použili následující kombinace 

oligonukleotidů: CAT1 + CAT2 – ověří přítomnost chloramfenikolové kazety cat; DFKFP  + 

UFKRP – ověří přítomnost plazmidu integrovaného do požadovaného lokusu chromozomální 

DNA; UFPFP + DFPRP – ověří přítomnost mutace phpPD231A; PMP-F + DFPRP - ověří 

přítomnost mutace phpPD231A. Mutaci phpPD231A jsme identifikovali restrikcí PCR 

amplikonů enzymem StuI  na základě velikosti získaných fragmentů (pb). 

(ii) Pro ověření inzerce-duplikace pomocí DNA hybridizace jsme ze získaných transformant 

rezistentních k chloramfenikolu izolovali chromozomální DNA, štěpili restrikčními enzymy a 

po Southernově přenosu hybridizovali s digoxigeninem značenými sondami: (a) Cat sondou, 

syntetizovanou podle 1075-bp velkého genu cat vektoru pEVP3; (b) PhpP-int sondou, 

syntetizovanou podle 375-bp velkého phpP-int fragmentu plazmidu pINT; resp. (c) PhpP 

sondou, syntetizovanou podle 300-bp velkého fragmentu 3´- koncové oblasti genu phpP 

z chromozomální DNA CP1095. Příprava digoxigeninem značených sond metodou PCR a 

hybridizace byly provedeny podle firemního návodu (Boehringer). 

 

 

3.2.6.2. Mutageneze inzercí kazety 

 

Jako druhou metodu pro studium funkce genu phpP v S. pneumoniae jsme použili 

metodu inzerce kazety. Ta je založena na transformaci pneumokoka fragmentem nesoucím 

selekční znak (cat), který je z jedné strany obklopen sekvencí homologní se sekvencí 

chromozomálního lokusu nacházejícího se před genem phpP a ze strany druhé sekvencí 

homologní se sekvencí chromozomálního lokusu nacházejícího se za genem phpP (obr. 

3.2.A). V místech homologie poté dochází k rekombinaci, dvojitému crossing-overu, 

k integraci selekčního znaku do chromozómu a k deleci cílového genu (phpP::cat).  

Metodou inzerce kazety jsme se rozhodli deletovat spolu s genem phpP také gen stkP 

kódující Ser/Thr proteinkinázu, který se s phpP překrývá 2 pb. Schéma pokusu pro dvojitou 

deleci bylo obdobné jako pro deleci samotného genu phpP, pouze s tím rozdílem, že jsme 

jako druhou sekvenci homologní se sekvencí chromozomálního lokusu použili sekvenci za 

genem stkP (obr. 3.2.B). 
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Příprava plazmidových konstruktů v E. coli a transformace S. pneumoniae 

Prvním krokem k deleci studovaných genů na chromozómu S. pneumoniae byla 

konstrukce rekombinantních plazmidů, v nichž deletovaná část genů phpP, resp. phpP-stkP 

byla nahrazena rezistenčním znakem.  

Pomocí PCR jsme nejprve amplifikovali ty oblasti chromozómu pneumokoka, které se 

nacházejí před (PCR1), resp. za (PCR2) studovanými geny včetně iniciačního kodonu a stop 

kodonu příslušného genu (obr. 3.2.). Jako templát pro amplifikaci jsme použili 

chromozomální DNA S. pneumoniae CP1095. Výsledné PCR fragmenty pak obsahovaly vždy 

jedno restrikční místo vhodné pro klonování do vektoru a druhé restrikční místo shodné s tím, 

které obsahoval rezistenční znak (cat). Ten jsme amplifikovali pomocí PCR3 z vektoru 

pEVP3. Jednotlivé PCR fragmenty, pojmenované phpP-del1, cat, phpP-del2, resp. stkP-del2, 

jsme postupně klonovali do vektoru pBluescript II KS- (obr. 3.2.). Výsledné plazmidy, 

označené pDELphpP, resp. pDEL, jsme pomnožili v buňkách kmene E. coli XL1Blue. 

Podrobné informace o jednotlivých PCR reakcích shrnuje tabulka 3.4..  

 

Tabulka 3.4. Detaily klonování jednotlivých PCR fragmentů do vektoru pBKS-. 

Amplifikovaný 
fragment / zdroj 

Primer 
I 

Primer 
II 

Velikost 
produktu 
(pb) 

Restr. místa Vektor Plazmid Použití 

phpP-del1 / 
chromozom. DNA UFPFP UFPRP 660 EcoRI/BamHI pBKS- pD1 meziprodukt

cat / pEVP3  CAT1 CAT2 880 BamHI/NotI pD1 pD1catN meziprodukt
cat / pEVP3  CAT1 CAT3 880 BamHI/XbaI pD1 pD1catX meziprodukt
php-del2 / 
chromozom. DNA DFPFP DFPRP 780 NotI/SacII pD1catN pDELphpP delece phpP 

stkP-del2 / 
chromozom. DNA DFKFP DFKRP 820 XbaI/SacII pD1catX pDEL delece 

phpP-stkP 
Sekvence jednotlivých primerů je uvedena v tabulce 3.2.; ve sloupci „Plazmid“ jsou uvedeny názvy výsledných 
konstruktů vzniklých po ligaci vektoru s příslušným fragmentem. 
 
 

Před vlastní transformací pneumokoka jsme z plazmidů celé fragmenty phpPdel1-cat-

phpPdel2, resp. phpPdel1-cat-stkPdel2 štěpili pomocí restrikčních endonukleáz HindIII/ 

SacII. Získanými fragmenty jsme poté transformovali přirozeně kompetentní buňky S. 

pneumoniae CP1095 (viz kapitola 3.2.5.1.). 

 

Ověření dvojité delece genů phpP-stkP na chromozómu S. pneumoniae 

Integraci selekčního znaku do chromozómu prostřednictvím dvojitého crossing-overu, 

a tím rozrušení cílových genů (phpPstkP::cat) jsme ověřili pomocí série PCR reakcí, 
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sekvenací a DNA hybridizací. Ze získaných transformant rezistentních k chloramfenikolu 

jsme izolovali chromozomální DNA, kterou jsme použili na:  

(i) PCR ověření delece genů phpP-stkP za použití kombinace oligonukleotidů: CAT1 + CAT2 

– ověří přítomnost chloramfenikolové kazety cat; resp. PDCFP + KDCRP – ověří deleci genů 

phpP-stkP na chromozomální DNA S. pneumoniae na základě rozdílné velikosti PCR 

fragmentů divokého a mutantního kmene;  

(ii) hybridizaci s digoxigeninem značenými sondami: (a) Cat sondou, syntetizovanou podle 

1075-bp velkého genu cat vektoru pEVP3; (b) PhpP sondou, syntetizovanou podle 375-bp 

velkého fragmentu středové oblasti genu phpP z chromozomální DNA CP1095; resp. (c) StkP 

sondou, syntetizovanou podle 820-bp velkého fragmentu stkP-del z plazmidu pDEL. Příprava 

digoxigeninem značených sond metodou PCR a hybridizace byly provedeny podle firemního 

návodu (Boehringer). 

 
Obrázek 3.2. Schéma klonování a mapy plazmidů použitých na deleční mutagenezi S. 
pneumoniae. A – příprava fragmentu na deleci genu phpP; B – příprava fragmentu na deleci 
genů phpP-stkP. 
 
A          B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
f1, colE1 – počátky replikace; amp – gen pro rezistenci k ampicilinu; phpP-del1, phpP-del2, resp. stkP-del2 - 
klonované fragmenty amplifikované z chromozomální DNA S. pneumoniae z oblasti před phpP a za phpP, resp. 
stkP genem (šrafované oblasti); cat – fragment klonovaný z plazmidu pEVP3 kódující gen pro rezistenci 
k chloramfenikolu. Znázorněna jsou pouze restrikční místa použitá při klonování.  
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3.2.7. Testování esenciality genu phpP pomocí anti-sense RNA technologie 

 

Tuto metodu jsme použili ke studiu esenciality genu phpP. Experimenty jsme založili 

na principu indukce exprese anti-sense mRNA studovaného genu v buňkách S. pneumoniae, 

kdy v případě esenciality phpP jsme měli pozorovat lyzi bakteriální kultury.  

 

Příprava plazmidových konstruktů v E. coli a transformace S. pneumoniae 

K pokusům jsme použili kyvadlový vektor pMSP3535 nesoucí inducibilní nisinový 

promotor PnisA (Bryan et al., 2000), pod jehož kontrolu jsme v opačné orientaci klonovali 

úseky genů phpP, resp. stkP tak, aby po indukci nisinem došlo v S. pneumoniae k produkci 

anti-sense mRNA těchto genů (anti-phpP, resp. anti-stkP). Produkci anti-stkP mRNA jsme 

využili jako pozitivní kontrolu, neboť je známo, že gen stkP není pro životaschopnost S. 

pneumoniae nezbytný (Echenique et al., 2004). Rezistenci k erytromycinu, kterou daný 

vektory nese, jsme použili jako selekční znak.  

Pro PCR amplifikaci úseku genu phpP, resp. stkP jsme jako templát použili 

chromozomální DNA S. pneumoniae CP1095. Primery pro PCR jsme navrhli tak, aby 

výsledné amplifikační produkty obsahovaly prvních 480, resp. 510 pb studovaného genu 

včetně RBS sekvence a iniciačního ATG kodonu. Po restrikci endonukleázami SmaI/BamHI 

jsme PCR fragmenty klonovali do vektoru pMSP3535 (tab. 3.5., obr. 3.3.) a výsledné 

plazmidy pMARSphpP, resp. pMARSstkP pomnožili v buňkách E. coli JM109. 

Do buněk S. pneumoniae CP1095 jsme poté výše zmíněné plazmidy, včetně 

původního vektoru pMSP3535, transformovali pomocí CSP indukované kompetence (viz 

kapitola 3.2.5.2.).  

 
Tabulka 3.5. Detaily klonování jednotlivých PCR fragmentů do kyvadlového vektoru 
pMSP3535. 
 

Amplifikovaný 
fragment / 
zdroj 

Primer 
I 

Primer 
II 

Velikost 
produktu 
(bp) 

Restr. místa Vektor Plazmid Použití 

TphpP / 
chromoz. DNA ARSP-f PRT-I 480 SmaI/BamHI pMSP3535 pMARSphpP 

produkce 
anti-phpP 
mRNA 

TstkP / 
chromoz. DNA ARSS-f ARSS-r 510 SmaI/BamHI pMSP3535 pMARSstkP 

produkce 
anti-stkP 
mRNA 

Sekvence jednotlivých primerů jsou uvedeny v tabulce 3.2.; ve sloupci „Plazmid“ jsou uvedeny názvy 
výsledných konstruktů vzniklých po ligaci vektoru s příslušným fragmentem. 
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Obrázek 3.3. Mapa kyvadlového vektoru pMSP3535 a mapy výsledných plazmidů 
použitých pro produkci anti-sense mRNA v buňkách S. pneumoniae. A – vektor 
pMSP3535; B – plazmid pro produkci anti-phpP mRNA; C – plazmid pro produkci anti-stkP 
mRNA. 
 

A                                                     B                                                C 

 

 

 

 

 
 

 

repG, repE – počátky replikace; erm – gen pro rezistenci k erytromycinu; PnisA – nisinový promotor; nisRK – 
geny pro dvousložkový systém nutný pro aktivaci transkripce z PnisA promotoru v přítomnosti induktoru; 
TphpP, resp. TstkP – klonované fragmenty amplifikované z chromozomální DNA S. pneumoniae. Znázorněna 
jsou pouze restrikční místa použitá při klonování. 
 

 

Přítomnost replikujícího se plazmidu, resp. vektoru v buňkách S. pneumoniae 

rezistentních k erytromycinu jsme ověřili zpětnou izolací plazmidu z buněk S. pneumoniae a 

re-transformací buněk E. coli JM109. Mutantní kmeny S. pneumoniae jsme poté označili 

CP1095pMARSphpP, resp. CP1095pMARSstkP, resp. CP1095pMSP3535.    

 

Indukce exprese anti-sense mRNA studovaných genů v buňkách S. pneumoniae  

 Jako induktor exprese anti-sense mRNA v buňkách S. pneumoniae jsme použili  

antibiotikum nisin (Sigma). U kmene CP1095pMARSphpP jsme sledovali vliv produkce anti-

sense mRNA genu phpP na životaschopnost buněk. Jako negativní kontrolu jsme použili 

kmen S. pneumoniae nesoucí pouze prázdný vektor pMSP3535 a neexprimující žádnou anti-

sense mRNA; jako pozitivní kontrolu pak kmen S. pneumoniae produkující anti-sense mRNA 

genu stkP z plazmidu pMARSstkP. Experimenty jsme provedli v tekutém médiu i na pevné 

půdě.  

Tekutá půda: kultivace probíhala staticky při 37°C v CAT médiu s erytromycinem (0,5 

µg/ml), aby byla zajištěna stabilita plazmidu v buňkách. Induktor byl v médiu přítomen od 

počátku kultivace v koncentracích 0, 25, 50, resp. 100 ng/ml.  Během kultivace jsme v 1-h 

intervalech měřili optickou denzitu testovaných kultur při vlnové délce 400 nm.  
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Pevná půda: kultivace probíhala staticky při 37°C v CAT médiu s erytromycinem (0,5 

µg/ml) do OD400 = 0,5 (2x108 CFU/ml), kdy se kultura nachází v exponenciální fázi. Poté 

jsme kulturu ředili a vyseli na gelózu s beraní krví, erytromycinem a  induktorem 

v koncentraci: 0, 25, 50, resp. 100 ng/ml. Po 20 hodinové inkubaci při 37°C jsme spočítali 

CFU a data vynesli do grafu.   

 

Detekce PhpP v bezbuněčném lyzátu S. pneumoniae 

Divoký kmen S. pneumoniae CP1095 a dále kmeny nesoucí buď (i) rekombinantní 

plazmid pMARSphpP, nebo (ii) vektor pMSP3535  jsme pěstovali při 37°C v 50 ml CAT 

média s erytromycinem (0,5 µg/ml; zajišťuje stabilitu plazmidu v buňkách) v přítomnosti 

nebo nepřítomnosti induktoru (nisin; 50 ng/ml) do OD400 = 1.  

Po centrifugaci (10 min, 6000 rpm) jsme jednotlivé bakteriální kultury dvakrát 

promyli pufrem PSB (50mM Tris, pH 7,5; 100 mM NaCl; 0,5 mM EDTA; 1 mM DDT; 10% 

glycerol; 1 mM PMSF) a pelety resuspendovali v 0,5 ml tohoto pufru. Buňky jsme 

dezintegrovali sonikací 4 x 10 vteřin (sonikátor Labsonic 2000) a nerozbité buňky odstředili 

(10 min, 6 000 rpm). V získaných supernatantech, které jsme poté použili jako celkové lyzáty  

k detekci PhpP, jsme pomocí komerční soupravy BCA protein assay reagent (Pierce) stanovili 

koncentraci proteinů.  

Za účelem imunodetekce jsme proteiny (30 µg) z jednotlivých kultivací nejprve 

rozdělili na SDS-polyakrylamidové gelové elektroforéze (SDS-PAGE) (Ausubel et al., 1995), 

a poté přenesli westernovým přenosem na PVDF membránu (Amersham) za použití přístroje 

The Panther Semi-Dry Electroblotter (Owl Scientific). Při sestavování aparatury jsme se řídili 

pokyny výrobce. Přenos probíhal 1,5 hod při působení 0,8 mA/ cm2 membrány. Přenosový 

pufr obsahoval 48 mM Tris, 39 mM glycin, 0,04 % SDS, 20% methanol. 

PVDF membránu s imobilizovanými proteiny jsme smočili v methanolu, opláchli 

TBS-T (20 mM Tris-base; 137 mM NaCl; pH 7,6; 0,1% Tween), a poté nechali blokovat přes 

noc v TBS-T + 5% BSA. Membránu jsme opláchli 3 x 5 min v TBS-T a 1 hod inkubovali 

s polyklonální protilátkou proti PhpP (Nováková et al., 2005), která byla naředěna 1000x v 

TBS-T s 1% BSA. Následovalo promytí 5 x 5 min v TBS-T a inkubace 1 hod se sekundární 

protilátkou (prasečí IgG značená křenovou peroxidasou (SwarPx, USOL); ředění 1000 x). Po 

promytí 5 x 5 min v TBS-T jsme provedli detekci. Detekční roztok obsahoval 3 mg 

diaminobenzidinu (DAB, Sigma, rozpuštěno v 50 µl DMSO) a 0,01% H2O2 v 10 ml TBS-T. 
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Membránu jsme s roztokem inkubovali do zabarvení a poté jsme reakci zastavili promytím v 

destilované H2O. 

 

 

3.2.8. Analýza fenotypu ∆phpPstkP mutantního kmene S. pneumoniae  

 

Dvojitého mutanta získaného metodou inzerce kazety (viz kapitola 3.2.6.2.) jsme dále 

charakterizovali. Testovali jsme jeho růstové vlastnosti, schopnost navodit stav přirozené 

kompetence a pozorovali morfologii buněk. 

 

3.2.8.1. Růst ∆phpPstkP mutantního kmene na komplexním médiu 

Schopnost růstu mutantního kmene S. pneumoniae CP1095∆phpPstkP jsme sledovali 

v médiu CAT a porovnávali s kontrolním divokým kmenem CP1095. Během kultivace, která 

probíhala staticky při 37°C, jsme v časových intervalech měřili optickou denzitu testovaných 

kultur při vlnové délce 400 nm. 

 

3.2.8.2. Testy přirozené kompetence ∆phpPstkP mutantního kmene  

Schopnost navodit stav přirozené kompetence jsme testovali u dvojitého mutanta 

CP1095∆phpPstkP a porovnávali ji s (i) divokým kmenem CP1095; a dále (ii) s již dříve 

připraveným jednoduchým mutantem CP1095∆stkP, který má redukovanou schopnost 

přirozené kompetence. Testy přirozené kompetence jsme prováděli v médiu CTM. V 30 

minutových časových intervalech jsme během růstu bakteriální populace odebírali vzorky 

kultur, ke kterým jsme vždy přidali chromozomální DNA kmene S. pneumoniae CP1016 (1 

µg/ml), která nese rezistenci k rifampicinu. Další postup je shodný s již popsaným postupem 

transformace S. pneumoniae s využitím přirozené kompetence (viz kapitola 3.2.5.1.). 

Účinnost transformace jsme vypočítali jako procento transformovaných, tedy rifampicin 

rezistentních buněk, vztaženo k celkovému počtu všech buněk. Pro každý odběr jsme rovněž 

měřili optickou denzitu při vlnové délce 400 nm. Data jsou výsledkem tří nezávislých 

opakování.  

 

3.2.8.3. Morfologie buněk ∆phpPstkP mutantního kmene  

Buňky divokého kmene a mutantních kmenů CP1095∆stkP a CP1095∆phpPstkP jsme 

kultivovali v CAT médiu při 37°C do exponenciální fáze růstu. Poté jsme připravili dočasné 



 40

živé mikroskopické preparáty. Buňky všech kmenů jsme pozorovali ve světelném mikroskopu 

Olympus BX-60 s imerzním objektivem 100 x 1,35 pomocí Nomarského metody 

diferenciálního interferenčního kontrastu. Charakteristické výřezy z preparátů jsme snímali 

připevněnou CCD kamerou FluoviewTM pomocí AnalySISTM imaging software. Obrázky jsme 

upravili v grafickém programu Corel Photo-Paint 9.  

Jelikož vizuální pozorování buněk jednotlivých kmenů S. pneumoniae naznačovaly 

rozdíly v morfologii, rozhodli jsme se tyto rozdíly kvantifikovat. Jako morfologický parametr 

jsme zvolili délku buňky, tj. nejdelší rozměr buňky. Nejprve jsme pomocí CCD kamery 

FluoviewTM připevněné na světelném mikroskopu Olympus BX-60  (viz výše) s objektivem 

pro fázový kontrast (100 x 1,35) zhotovili od každého kmenu 10 obrázků. Následné měření 

velikosti jsme provedli pomocí softwaru AnalySISTM imaging software pro analýzu obrazu. 

Z každého kmene jsme změřili celkem 474 buněk, které jsme rozdělili do 29 velikostních tříd. 

Počet a velikost tříd byly stanoveny na základě rozlišení světelného mikroskopu, které bylo 

maximálně 0,28 µm. Rozložení velikostí buněk pro každý kmen jsme znázornili 

v histogramech, jejichž hranice byly dány velikostí nejmenší a největší buňky.  

Pro soubor dat každého kmene jsme v programu R (Venables et al., 2006) dále 

vypočítali minimální a maximální velikost buňky a odhadli průměr, medián (střední hodnota) 

a první a třetí kvantil (oddělují nejmenší a největší čtvrtinu naměřených hodnot). Jednotlivá 

rozložení jsme vzájemně porovnali.  
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3.3. VÝSLEDKY 

 

3.3.1. Mutageneze genu phpP v S. pneumoniae 

 

3.3.1.1. Inzerční-duplikační mutageneze 

 

Abychom určili funkci proteinfosfatázy PhpP, rozhodli jsme se příslušný gen na 

chromozómu S. pneumoniae inaktivovat. Pro tento účel jsme zvolili metodu založenou na 

transformaci pneumokoka nereplikativním plazmidem pINT nesoucím interní část genu phpP 

(viz metody kap. 3.2.6.1.) Očekávali jsme, že na základě homologní rekombinace 

prostřednictvím jednoduchého crossing-overu dojde k integraci plazmidu do chromozómu, a 

tím k rozrušení cílového genu (obr. 3.4.).  

 

Obrázek 3.4. Předpokládané schéma homologní rekombinace a integrace plazmidu 
pINT do chromozómu S. pneumoniae. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
šrafovaná oblast – interní část genu phpP a její duplikace po homologní rekombinaci na chromozómu S. 
pneumoniae; Cm – rezistenční kazeta cat kódující rezistenci k chloramfenikolu. 

 

 

Pokus byl opakován 3x a ačkoliv je transformace pneumokoka v naší laboratoři rutinní 

záležitostí, nepodařilo se nám rekombinantní plazmid do buněk S. pneumoniae transformovat. 

To mohlo být ze dvou důvodů: (i) vliv polárního efektu mutace na expresi genu stkP, který se 

nachází jako poslední gen operonu za genem phpP; (ii) gen phpP je esenciální pro 

životaschopnost S. pneumoniae.  
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Jelikož byl inzerční mutant v genu stkP již připraven a charakterizován (Echenique et 

al., 2004), nepředpokládali jsme, že by ztráta životaschopnosti buněk S. pneumoniae mohla 

souviset právě s polárním efektem. Abychom ověřili teorii o esencialitě genu phpP, připravili 

jsme další dva konstrukty na transformaci pneumokoka.  

První z nich, který sloužil především jako kontrola funkčnosti zvolené strategie, 

plazmid pEXT1, nesl 3´-oblast genu phpP a celý gen stkP (viz metody kap. 3.2.6.1.). Po 

transformaci S. pneumoniae a homologní rekombinaci měl umožnit rekonstituci původního 

uspořádání genů na chromozómu (obr. 3.5.A). Druhý, plazmid pEXT2, se lišil od pEXT1 

pouze bodovou mutací phpPD231A (viz metody kap. 3.2.6.1.), která vede u S. pneumoniae 

k tvorbě nefunkčního proteinu. Předpokládali jsme, že v případě esenciality genu phpP 

nezískáme po transformaci S. pneumoniae plazmidem pEXT2 žádné transformanty. Mělo sice 

rovněž dojít k obnovení původního uspořádání genů na chromozómu, ale díky bodové mutaci 

D231A se neměl tvořit funkční protein (obr. 3.5.B). 

 

Obrázek 3.5. Předpokládané schéma homologní rekombinace a integrace plazmidů 
pEXT1 a pEXT2 do chromozómu S. pneumoniae. A – integrace plazmidu pEXT1; B – 
integrace plazmidu pEXT2. 
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phpP* - gen nesoucí bodovou mutaci D231A; Cm – rezistenční kazeta cat kódující rezistenci k chloramfenikolu.  
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předpokladu (obr. 3.5.A). Strukturu chromozomální DNA izolované z rezistentních klonů 

jsme v dalším kroku  ověřili pomocí PCR, restrikcí a hybridizací s částí genu phpP, resp. cat, 

které jsme použili jako digoxigeninem značené sondy (viz metody kap. 3.2.6.1.). Tímto 

postupem jsme zjistili, že se jedná o žádaný mutantní kmen S. pneumoniae, který jsme 

označili CP1095pEXT1. 

Po transformaci S. pneumoniae plazmidem pEXT2 (phpPD231A) jsme oproti 

očekávání získali také chloramfenikol-rezistentní rekombinantní klony. Účinnost 

transformace však byla poloviční, než v případě transformace plazmidem pEXT1. Tento 

výsledek pak mohl znamenat, že phpP buď není esenciální nebo homologní rekombinace 

neproběhla dle našeho předpokladu. Strukturu chromozomální DNA izolované ze získaných 

rezistentních klonů jsme ověřili pomocí série PCR reakcí a následnou restrikcí (obr. 3.6.).  

Nejprve jsme pomocí primerů DFKFP a UFKRP (obr. 3.6.) ověřili strukturu 

chromozomální DNA s integrovaným plazmidem. Zjistili jsme, že se jedná o žádané 

„mutantní“ uspořádání, tudíž že transformace a následná homologní rekombinace proběhla 

úspěšně. Poté jsme se rozhodli ověřit přítomnost mutace phpPD231A. Využili jsme faktu, že 

tato mutace byla vytvořena tak, aby záměna sekvence kodonu GAC (Asp) na GCC (Ala) 

vedla ke vzniku unikátního restrikčního místo StuI, které mutaci identifikuje (viz metody kap. 

3.2.6.1.). Pomocí primerů UFPFP a DFPRP jsme amplifikovali fragment chromozomální 

DNA s integrovaným plazmidem. Následnou restrikcí StuI endonukleázou jsme pak prokázali 

přítomnost pouze jednoho StuI restrikčního místa namísto očekávaných dvou (obr. 3.6.A). To 

nás vedlo k domněnce, že homologní rekombinace mezi plazmidovou DNA nesoucí 

phpPD231A a příslušným úsekem chromozomální DNA začala až v místě za bodovou mutací 

(obr. 3.6.B). Tuto hypotézu jsme potvrdili pomocí PCR s primery PMP-F a DFPRP a 

následnou restrikcí StuI. Ve všech testovaných klonech S. pneumoniae se mutace phpPD231A 

objevila až v duplikované části phpP-stkP lokusu (obr. 3.6.B).   

Pomocí série experimentů jsme tak prokázali, že inzercí duplikací dochází vždy 

k obnovení původní sekvence genu phpP. Z toho je patrný silný selekční tlak na přítomnost 

funkční proteinfosfatázy PhpP v buňkách S. pneumoniae.  
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Obrázek 3.6. Schéma integrace plazmidu pEXT2 do chromozómu S. pneumoniae; 
ověření mutace phpPD231A. A – očekávané schéma; B – výsledné schéma.  
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šrafovaná oblast – 3´část genu phpP, šedá oblast –gen stkP a jejich duplikace na chromozómu S. pneumoniae; 
phpP* - gen nesoucí bodovou mutaci D231A; Cm – rezistenční kazeta cat kódující rezistenci k chloramfenikolu. 
PCR ověření mutace phpPD231A podrobněji viz text. 
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crossing-overu dojde k integraci selekčního znaku do chromozómu a k deleci cílového genu 

(phpP::cat). I přes opakované transformace se nám však mutantní kmen ∆phpP připravit opět 

nepodařilo. 

Jelikož již dříve bylo v naší laboratoři prokázáno, že proteinfosfatáza PhpP a 

proteinkináza StkP tvoří funkční pár in vitro, pokusili jsme se spolu s přípravou jednoduchého 

mutanta v genu phpP připravit také dvojitého mutanta s deletovanými geny phpP-stkP. 

Schéma pokusu bylo obdobné jako pro deleci samotného genu phpP (viz metody kap. 

3.2.6.2). Na základě homologní rekombinace prostřednictvím dvojitého crossing-overu 

v tomto případě došlo k integraci selekčního znaku do chromozómu S. pneumoniae, a tím k 

rozrušení obou cílových genů (phpPstkP::cat; obr. 3.7.).  

 

Obrázek 3.7. Schéma homologní rekombinace a delece phpP-stkP lokusu na 
chromozómu S. pneumoniae. 
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cat (šedá oblast) –  rezistenční kazeta cat kódující rezistenci k chloramfenikolu; phpPstkP – geny na 
chromozómu S. pneumoniae.  
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3.3.2. Testování esenciality genu phpP pomocí anti-sense RNA technologie  

 

Jelikož se nám opakovaně nepodařilo inaktivovat gen phpP na chromozómu S. 

pneumoniae a všechny předešlé experimenty nasvědčovaly, že je daný gen pro 

životaschopnost S. pneumoniae nezbytný, rozhodli jsme se pro jednoznačný experimentální 

důkaz. Pokusy jsme založili na principu regulované tvorby anti-sense mRNA genu phpP v 

buňkách S. pneumoniae. Anti-sense mRNA transkript měl být komplementární k části 

molekuly mRNA genu phpP, vázat se k ní, a tím inhibovat její funkci. V případě esenciality 

phpP jsme měli po indukci exprese anti-phpP mRNA pozorovat lyzi bakteriální kultury. 

K pokusům jsme použili kyvadlový vektor pMSP3535 nesoucí inducibilní nisinový 

promotor, pod jehož kontrolu jsme v opačné orientaci klonovali úseky studovaných genů 

phpP, resp. stkP tak, aby po indukci nisinem došlo v buňkách S. pneumoniae k produkci anti-

sense mRNA těchto genů (anti-phpP, resp. anti-stkP) (viz metody kap. 3.2.7.). Produkce anti-

stkP mRNA byla použita jako pozitivní kontrola, neboť je známo, že gen stkP není pro 

životaschopnost S. pneumoniae nezbytný. Jako negativní kontrola byl použit vektor 

pMSP3535, který neměl v polylinkeru vložený žádný DNA fragment a tudíž neexprimoval 

žádnou anti-sense mRNA. 

Kmeny S. pneumoniae CP1095 nesoucí po transformaci příslušný rekombinantní 

plazmid (viz metody kap. 3.2.7.), jsme se snažili charakterizovat především co do schopnosti 

růstu v přítomnosti, resp. nepřítomnosti induktoru v kultivačním médiu. V případě esenciality 

genu phpP jsme po indukci exprese anti-phpP mRNA v buňkách S. pneumoniae očekávali 

lyzi kultury. Měření jsme provedli v tekutém médiu i na pevné půdě.  

Získané výsledky experimentů jsou znázorněny na obrázcích 3.8. a 3.9. Jak je patrné 

z obrázku 3.8.A, v nepřítomnosti induktoru rostly jednotlivé kultury S. pneumoniae v tekutém 

médiu přibližně stejnou růstovou rychlostí, pouze kmen CP1095pMARSstkP byl v růstu 

nepatrně opožděn. Po  indukci tvorby anti-sense mRNA nisinem (obr. 3.8.B, C, D) inhibice 

růstu jednotlivých kmenů S. pneumoniae závisela pouze na koncentraci induktoru v médiu, 

nikoli na produkci příslušných anti-sense mRNA. Navíc místo očekávané lyze kultury 

exprimující anti-phpP mRNA vykazovala tato kultura vyšší rezistenci vůči nisinu než obě 

kultury kontrolní (obr. 3.8.C, D). Obdobně se chovaly i kultury S. pneumoniae testované na 

pevném médiu (obr. 3.9.). V tomto případě byly i kontrolní kmeny CP1095pMSP3535 a 

CP1095pMARSstkP schopny růstu při koncentraci nisinu 100 ng/ml. Účinek tvorby anti-

phpP mRNA se však ani v tomto případě neprojevil.  
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Obrázek 3.8. Vliv exprese anti-phpP mRNA na růst buněk S. pneumoniae: tekutá půda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Růstové křivky kmene CP1095pMSP3535 (plný kosočtverec); kmene CP1095pMARSphpP (prázdný čtverec) a  
kmene CP1095pMARSstkP (plný trojúhelník) rostoucích při 37°C v médiu CAT v přítomnosti různé 
koncentrace induktoru. 
 
 
Obrázek 3.9. Vliv exprese anti-phpP mRNA na růst buněk S. pneumoniae: pevná půda.  
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sloupce) a kmene CP1095pMARSstkP (šrafované sloupce) rostoucích při 37°C na pevném médiu v přítomnosti 
různé koncentrace induktoru. 
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neindukovaných kultur S. pneumoniae kmene CP1095, CP1095pMSP3535 a 

CP1095pMARSphpP testovali přítomnost a množství proteinu PhpP (viz metody kap. 3.2.7.). 

Jak je patrné z obrázku 3.10., ani v tomto případě jsme nezaznamenali mezi jednotlivými 

kulturami S. pneumoniae žádný rozdíl. Protein o přibližné velikosti 27 kDa, což odpovídá 

velikosti PhpP, jsme detekovali ve stejném množství v indukovaných i 

neidukovaných lyzátech všech kmenů S. pneumoniae. Tento výsledek tak jen potvrzuje 

předchozí zjištění, že celý systém na produkci anti-sense mRNA je nefunkční.  

 

Obrázek 3.10. Detekce proteinu PhpP v bezbuněčných lyzátech S. pneumoniae. 

 

 

 

 

 

 
Na imunodetekci bylo použito 30µg bezbuněčného lyzátu S. pneumoniae a 10 µg purifikovaného proteinu PhpP. 
dráha 1 – purifikovaný protein PhpP(His); dráha 2 – kmen CP1095; dráha 3 - kmen CP1095 po indukci nisinem 
(50 ng/ml); dráha 4 - kmen CP1095pMSP3535; dráha 5 - kmen CP1095pMSP3535 po indukci nisinem(50 
ng/ml); dráha 6 – kmen CP1095pMARSphpP; dráha 7 - kmen CP1095pMARSphpP po indukci nisinem(50 
ng/ml). Šipkami je označen detekovaný protein PhpP.  
 

 

Anti-sense RNA strategií se nám tak nepodařilo esencialitu genu phpP jednoznačně 

potvrdit. O to se v současné době dále snažíme pomocí tzv. komplementace mutace (viz 

diskuze).  

 

 

3.3.3. Analýza fenotypu ∆phpPstkP mutantního kmene S. pneumoniae 

  

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.3.1.2., pomocí metody inzerce kazety se nám 

podařilo připravit dvojitého mutanta v genech phpP-stkP. U tohoto mutanta jsme dále 

charakterizovali jeho růstové vlastnosti, testovali schopnost navodit stav přirozené 

kompetence a sledovali morfologii buněk. 
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3.3.3.1. Růst ∆phpPstkP mutantního kmene v komplexním médiu 

 Nejprve jsme porovnali růst divokého a mutantního kmene ∆phpPstkP v médiu CAT 

při 37°C. Jak je patrno z obrázku 3.11., mutantní kmen ∆phpPstkP měl prodlouženou lag fázi, 

byl v růstu za divokým kmenem opožděn, ve stacionární fázi předčasně lyzoval a nedosahoval 

optické denzity divokého kmene. 

  

Obrázek 3.11. Růst divokého a ∆phpPstkP mutantního kmene S. pneumoniae 
v komplexním médiu. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Růstové křivky divokého kmene (plné čtverce) a mutantního kmene ∆phpPstkP (prázdné čtverce) v mediu CAT 
při 37°C. 
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kompetence (Echenique et al., 2004). Zajímalo nás tedy, zda je fenotypový projev dvojitého 

mutanta ∆phpPstkP shodný s projevem jednoduchého mutanta v genu stkP či nikoliv. Během 

růstu bakteriální populace jsme v časových intervalech odebírali vzorky jednotlivých kultur a 

testovali schopnost přirozené kompetence divokého kmene a obou mutantních kmenů (viz 

metody kap. 3.2.8.2.). Získané výsledky shrnuje tabulka 3.6. Prezentována jsou pouze data, 

kdy kultury dosahovaly nejvyšší účinnosti transformace. Pro všechny tři kmeny to bylo při 

OD400 = 0,05. Data jsou výsledkem tří nezávislých opakování.  
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Tabulka 3.6. Transformabilita divokého kmene S. pneumoniae a jeho izogenních 
mutant. 
 

S. pneumoniae kmen 
Celkový počet buněk 

(CFU/ml) 

Počet transformantů 

(CFU/ml) 

Účinnost transformace 

(%) 

CP1095 1,1 x 107 4,0 x 105 3,580 % 
CP1095∆stkP 9,5 x 106 2,1 x 103 0,022 % 
CP1095∆phpPstkP 1,3 x 107 3,1 x 105 2,420 % 

Účinnost transformace je vyjádřena jako procento tranformovaných (rifampicin rezistentních) buněk z celkového 
počtu buněk (viz metody kap. 3.2.8.2.). 

 
Na rozdíl od ∆stkP mutantního kmene byla kompetence dvojitého mutanta ∆phpPstkP 

srovnatelná s kompetencí divokého kmene S. pneumoniae (viz tab. 3.6.). Z těchto výsledků 

pak lze konstatovat, že oba procesy, tj. fosforylace a defosforylace neznámého substrátu/ů, 

jsou pravděpodobně funkčně spjaty s navozením stavu kompetence. 

 

 

3.3.3.3. Morfologie buněk ∆phpPstkP mutantního kmene  

Jelikož mutanti v kinázách a fosfatázách často vykazují abnormality ve vývoji nebo 

mají defekt v buněčné morfologii, popř. v buněčném dělení, rozhodli jsme se porovnat 

morfologii ∆phpPstkP mutantního a divokého kmene S. pneumoniae ve světelném 

mikroskopu. Pro srovnání je zde připojen také obrázek morfologie buněk jednoduchého 

mutanta ∆stkP.  

Fotografie na obrázku 3.12. byly vybrány tak, aby reprezentativním způsobem 

znázornily buňky divokého a obou mutantních kmenů. Z obrázku 3.12.A je patrné, že buňky 

divokého kmene se vyskytují po dvojicích a pouze ojediněle tvoří krátké řetízky. Buňky 

s jednoduchou mutací v genu stkP jsou morfologicky podobné buňkám divokého typu (obr. 

3.12.B). Naproti tomu buňky mutantního kmene ∆phpPstkP vytváří dlouhé řetízky, kdy 

jednotlivé buňky vzájemně nejsou zcela odděleny. Navíc velikost buněk rozhodně není 

stejnorodá, což může poukazovat na nedokončenou tvorbu buněčných přepážek (obr. 3.12.C).  

Rozdíly ve velikosti buněk divokého kmene a jednotlivých mutantních kmenů jsme 

zároveň kvantifikovali (viz metody kap. 3.2.8.3.). Výsledky znázorněné pomocí histogramů 

ukazují rozložení velikostí buněk v tzv. velikostních třídách (obr. 3.13.). Výška sloupců 

v histogramech pak odpovídá zastoupení buněk určité velikostní třídy v dané populaci (obr. 

3.13.A, B, C).  
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Obrázek 3.12. Morfologie buněk divokého kmene S. pneumoniae a jeho izogenních 
mutant. A – divoký kmen; B – ∆stkP mutantní kmen; C – ∆phpPstkP mutantní kmen.  
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Buňky byly kultivovány v CAT médiu při 37°C do exponenciální fáze růstu, a poté pozorovány světelným 
mikroskopem Olympus BX-60 pomocí Nomarského metody diferenciálního interferenčního kontrastu při 
zvětšení objektivu 100 x 1,35.  
 

 
Obrázek 3.13. Velikost buněk (µm) divokého kmene S. pneumoniae a jeho izogenních 
mutant. A – divoký kmen; B – ∆stkP mutantní kmen; C – ∆phpPstkP mutantní kmen. 
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Obrázek 3.13. pokračování; C – ∆phpPstkP mutantní kmen. 
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Buňky byly kultivovány v CAT médiu při 37°C do exponenciální fáze růstu, a poté pozorovány světelným 
mikroskopem Olympus BX-60 pomocí objektivu pro fázový kontrast a analyzovány pomocí AnalySISTM 
imaging software.  
 

 

Ačkoliv se podle obrázku 3.13.A a B zdají být velikosti buněk divokého a ∆stkP 

mutantního kmene velmi podobné, pomocí jednoduchých statistických metod (viz metody 

kap. 3.2.8.2.) jsme zjistili, že tomu tak zcela není. Minimální délka buněk byla sice u obou 

kmenů stejná (0,920 µm),  ∆stkP mutant však měl ve srovnání s divokým kmenem větší 

průměrnou velikost i maximální délku buněk (tab. 3.7.). Variabilita ve velikostech buněk 

(ohraničená 1. a 3. kvantilem) byla u obou kmenů malá (0,8 µm; tab. 3.7.), což odpovídalo 

zastoupení buněk pouze v několika velikostních třídách (obr. 3.13.A, B).  

Dvojitý mutant ∆phpPstkP se naopak ve většině použitých charakteristik od obou 

předešlých kmenů lišil (tab. 3.7.). Buňky byly v průměru největší a též variabilita ve 

velikostech (ohraničená 1. a 3. kvantilem) byla výrazně vyšší (1,55 µm; tab. 3.7.). Buňky se 

tak vyskytovaly ve více velikostních třídách (obr. 3.13.C).  

 
Tabulka 3.7. Srovnání velikostí buněk divokého kmene S. pneumoniae a jeho izogenních 
mutant. 
 

Popisná statistika velikosti buněk (µm) S. pneumoniae 

kmen Minimum 1. kvantil Medián Průměr 3. kvantil Maximum 

CP1095 0.920 1.590 1.945 2.047 2.397 4.290 

CP1095∆stkP 0.920 1.820 2.200 2.360 2.667 8.280 

CP1095∆phpPstkP 0.810 2.230 3.020 3.197 3.865 8.620 
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3.4. DISKUZE 

 

 Genomové databáze různých mikroorganizmů odhalují široké rozšíření proteinkináz a 

proteinfosfatáz eukaryotického typu v bakteriální říši. Počet takových proteinů v jednotlivých 

genomech je různý a nezávislý na jejich velikosti (Shi et al., 1998; Bakal and Davies, 2000; 

Kennelly, 2002). Přítomnost různého množství kináz a fosfatáz je dána hlavně „poptávkou“ 

po jejich regulační funkci. Porozumění tomuto mechanizmu je však komplikované, a to 

zvláště v případech, kdy mikroorganizmy obsahují více než jednu Ser/Thr kinázu, resp. 

fosfatázu. Důvodem je pleiotropie a vzájemná zastupitelnost těchto signalizačních proteinů 

(Munoz-Dorado et al., 1993; Peirs et al., 1997; Yang et al., 2001; Petříčková and Petříček, 

2003). 

Analýza genomové sekvence Streptococcus pneumoniae prokázala v genomu této 

bakterie přítomnost jednoho páru genů kódujících Ser/Thr proteinfosfatázu a proteinkinázu 

eukaryotického typu (Tettelin et al., 2001). Geny, které byly nazvány phpP a stkP, jsou 

součástí jednoho operonu a překrývají se dvěma páry bazí. Podobná chromozomální 

organizace genů pro signalizační proteiny nalezená i u jiných patogenních bakterií naznačuje, 

že oba proteiny spolu funkčně souvisejí (Av-Gay et al., 1999; Madec et al., 2002; Boitel et 

al., 2003; Rajagopal et al., 2003; Jin and Pancholi 2006). Inaktivace stkP ve virulentních 

kmenech S. pneumoniae vedla ke snížení virulence; inaktivace genu stkP v nevirulentním 

kmenu se projevila předčasnou lyzí buněk v alkalickém pH a výrazným snížením kompetence 

pro genetickou transformaci (Echenique et al., 2004). O proteinfosfatáze PhpP je pak známo, 

že je to cytoplazmatický protein patřící do rodiny PP2C fosfatáz (Das et al., 1996) a je 

schopen defosforylovat proteinkinázu StkP autofosforylovanou in vitro. Oba enzymy tak tvoří 

funkční pár (Nováková et al., 2005).  

První část dizertační práce, která se zabývala studiem Ser/Thr proteinfosfatázy PhpP, 

vedla ke třem důležitým zjištěním: (i) inaktivace genu kódujícího proteinfosfatázu PhpP není 

slučitelná se životem buněk S. pneumoniae; (ii) dvojitý mutant ∆phpPstkP je životaschopný, a 

na rozdíl od jednoduchého mutanta ∆stkP je schopen navodit stav přirozené kompetence; (iii) 

studium morfologie buněk dvojitého mutanta ∆phpPstkP prokázalo defekt v tvorbě buněčné 

přepážky a v buněčném dělení.  
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Inaktivace genu kódujícího proteinfosfatázu PhpP není slučitelná se životem buněk 

Streptococcus pneumoniae 

Abychom mohli objasnit funkci proteinfosfatázy PhpP, bylo nutné gen phpP na 

chromozómu S. pneumoniae inaktivovat. Pro tento účel jsme nejprve zvolili metodu tzv. 

inzerce-duplikace, založenou na transformaci S. pneumoniae nereplikativním plazmidem 

nesoucím interní část genu phpP. Na základě homologní rekombinace prostřednictvím 

jednoduchého crossing-overu mělo dojít k integraci plazmidu do chromozómu, a tím k 

rozrušení cílového genu. Metoda inzerce-duplikace byla s úspěchem použita pro studium 

funkce genů u všech přirozeně transformovatelných druhů bakterií a též u kvasinek (Michel et 

al., 1980; Mejean et al., 1981; Shortle et al., 1982; Ferrari et al., 1983; Morrison et al., 1984). 

I přes opakovanou snahu se nám však získat rekombinantní klony S. pneumoniae nepodařilo. 

Nepředpokládali jsme, že by za neúspěchem mohl být vliv polárního efektu mutace na expresi 

genu stkP, který se sice nachází jako poslední gen operonu za genem phpP, ale inzerční 

mutant v tomto genu byl již připraven a charakterizován (Echenique et al., 2004). Proto jsme 

začali uvažovat o možné esencialitě genu phpP pro životaschopnost buněk S. pneumoniae, 

což jsme se rozhodli dále prověřit.  

Nejprve jsme připravili další dva konstrukty pro transformaci pneumokoka. První z 

nich nesl 3´-oblast genu phpP a celý gen stkP; po transformaci S. pneumoniae a homologní 

rekombinaci umožnil rekonstituci původního uspořádání genů na chromozómu, což mělo 

demonstrovat především funkčnost zvolené strategie. Druhý konstrukt, který jsme pro 

tranformaci připravili, se od prvního lišil pouze bodovou mutací phpPD231A vedoucí u S. 

pneumoniae k tvorbě nefunkčního proteinu (Nováková et al., 2005). Očekávali jsme, že 

v případě esenciality genu phpP nezískáme po transformaci S. pneumoniae žádné 

transformanty. Výsledek však byl v rozporu s očekáváním. I v tomto případě jsme získali 

rekombinantní klony, což mohlo znamenat, že buď není phpP esenciální, nebo homologní 

rekombinace neproběhla dle našeho předpokladu. Pomocí série dalších experimentů, převážně 

PCR reakcí, jsme poté skutečně prokázali, že u všech získaných mutantních klonů došlo vždy 

po inzerci-duplikaci k obnovení funkce genu. Tyto výsledky tak nasvědčovaly tomu, že 

proteinfosfatáza PhpP je s největší pravděpodobností pro životaschopnost buněk S. 

pneumoniae nezbytná.  

Použitím metody inzerce-duplikace jako nástroje mutageneze, při níž dochází 

k integraci celého plazmidu do chromozómu pneumokoka, nemůžeme však zcela vyloučit 

vznik jiných mutací (v tomto případě letálních) vedoucích k fenotypu esenciality PhpP. 

Abychom tedy odstranili veškeré pochybnosti způsobené omezeními použité metody, 
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rozhodli jsme se studovaný gen na chromozómu pneumokoka inaktivovat pomocí metody 

inzerce kazety, při níž dochází po dvojitém crossing-overu k deleci studovaného genu 

s následným vložením genu kódujícího rezistenci vůči vybranému antibiotiku. Spolu 

s přípravou jednoduchého mutanta v genu phpP jsme se pokusili připravit také dvojitého 

mutanta s deletovanými geny phpP-stkP, neboť jsme se na základě již publikovaných dat 

domnívali, že ztráta funkce obou genů by mohla vyústit v životaschopný fenotyp. V mnoha 

případech již bylo funkční spojení mezi proteinkinázou a příslušnou proteinfosfatázou 

prokázáno (Zhang et al., 1998; Obuchowski et al., 2000; Boitel et al., 2003; Rajagopal et al., 

2003; Nováková et al., 2005). Podrobně pak byl vliv fosforylace/defosforylace na aktivitu 

proteinkinázy studován u Mycobacterium tuberculosis. Inhibice aktivity proteinkinázy PknB 

byla přímo závislá na defosforylaci proteinfosfatázou PstP (Boitel et al., 2003). Je proto 

pravděpodobné, že by též u pneumokoka neustálá fosforylace proteinkinázy StkP mohla 

v nepřítomnosti proteinfosfatázy nepříznivě ovlivnit jí regulované procesy v bakteriální 

buňce. Na rozdíl od neúspěšné přípravy deleční mutanty v  genu phpP, která ani po 

opakovaných transformacích nevyústila v získání rekombinantních klonů, se nám dvojitého 

mutanta, který měl na chromozómu S. pneumoniae deletovány oba geny současně, připravit 

podařilo. Tyto výsledky tak nasvědčují tomu, že proteinfosfatáza PhpP je pro buňku opravdu 

nezbytná, neboť je důležitá pro regulaci funkce proteinkinázy StkP. Nicméně nemůžeme 

vyloučit ani existenci ještě jiného fosfoproteinu, jehož defosforylace hraje v buňce 

pneumokoka klíčovou úlohu.  

Všechny výše zmíněné použité techniky mutageneze byly vhodné především ke studiu 

funkce neesenciálních genů. Proto jsme jako novou strategii mutageneze genu phpP zvolili 

metodu, která dovoluje snížit expresi genu, aniž by byl tento gen v buňce mutován. 

Kontrolovaná produkce anti-sense mRNA studovaného genu brání díky komplementaritě 

k řádné mRNA translaci proteinu a v případě esenciality vede k lyzi bakteriální kultury. 

Pomocí této metody byly identifikovány esenciální geny např. u Staphylococcus aureus (Ji et 

al., 2001; Forsyth et al., 2002) nebo u mykobakterií (Parish and Stoker, 1997). Pro gram-

pozitivní bakterie bylo popsáno pouze několik regulovatelných promotorů, z nichž některé 

ještě vyžadují faktory, které jsou unikátní pro určitý bakteriální druh a nemohou tak mít široké 

využití. Proto jsme k testování esenciality genu phpP použili kyvadlový vektor, který byl 

odvozen od vektoru Enterococcus faecalis a Escherichia coli (Bryan et al., 2000). Tento 

vektor, který obsahoval jak replikační počátek E. coli, tak gram-pozitivních bakterií, nesl 

inducibilní nisinový promotor, pod jehož kontrolu jsme v opačné orientaci klonovali úseky 

studovaných genů phpP, resp. stkP tak, aby po indukci exprese došlo v S. pneumoniae k 
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produkci anti-sense mRNA těchto genů. Produkci anti-stkP mRNA jsme využili pouze jako 

pozitivní kontrolu, neboť jak již bylo zmíněno výše, gen stkP není pro životaschopnost S. 

pneumoniae nezbytný. Nisin patří mezi peptidová antibiotika, která interagují s buněčnou 

membránou a indukují v ní tvorbu pórů. Nisinem regulovaný promotor se pak díky své velmi 

těsné regulaci a téměř lineární závislosti úrovně exprese jím řízených genů  na koncentraci 

nisinu ukázal být velmi vhodnou součástí expresního systému pro expresi genů z plazmidu 

(Eichenbaum et al., 1998; Chan et al., 2003).  

Kmeny S. pneumoniae nesoucí příslušný rekombinantní plazmid pro produkci anti-

phpP mRNA, resp. anti-stkP mRNA jsme se snažili charakterizovat především co do 

schopnosti růstu v rozdílných fyziologických podmínkách, především v závislosti na 

přítomnosti, resp. nepřítomnosti induktoru v kultivačním médiu. Získané výsledky 

experimentů nesplnily očekávání. V nepřítomnosti induktoru rostly sice oba testované kmeny 

přibližně stejnou růstovou rychlostí jako divoký kmen, nicméně po indukci nisinem jsme 

žádné rozdíly v růstu kultur jednotlivých kmenů nezaznamenali. Inhibice růstu, která byla 

pozorována u všech kultur až při vyšších koncentracích nisinu (50 ng/ml), závisela pouze na 

koncentraci induktoru v médiu, nikoli na produkci anti-sense mRNA. Navíc místo očekávané 

lyze vykazovala kultura exprimující anti-phpP mRNA z nám neznámých důvodů vyšší 

rezistenci vůči nisinu než obě kultury kontrolní. Celý systém se tak jevil jako nefunkční. To 

mohlo být z několika důvodů: (i) ani po přidání induktoru nedocházelo k přepisu anti-sense 

mRNA z inducibilního promotoru; (ii) po indukci se tvořilo pouze malé množství anti-sense 

mRNA, které nepokrylo množství mRNA vzniklé přepisem genu na chromozómu; (iii) ne 

všechny anti-sense mRNA jsou stejně a dostatečně efektivní v inhibici genové exprese (Hjalt 

and Wanger, 1992; Vickers et al., 2000); (iv) PhpP není esenciální.  

Funkčnost, resp. nefunkčnost celého systému jsme proto ověřili i na proteinové úrovni. 

Pomocí polyklonální protiláty proti PhpP jsme testovali přítomnost a množství sledovaného 

proteinu v indukované a neindukované kultuře. Ani v tomto případě jsme nezaznamenali 

žádný rozdíl mezi jednotlivými kulturami S. pneumoniae. Tento výsledek tak jen potvrdil 

předchozí zjištění, že je celý systém pro produkci anti-sense mRNA v buňkách S. pneumoniae 

nefunkční. Nepodařilo se nám tak esencialitu genu phpP jednoznačně potvrdit. O to se dále 

snažíme pomocí tzv. komplementace mutace.  

Komplementace mutace je v poslední době stále častěji používaná metoda k ověření 

„správnosti“ mutace. Do mutantního kmene se vnáší původní nemutovaný gen, a to (i) buď na 

plazmidu s inducibilním promotorem, nebo (ii) pod inducibilní promotor přímo na 

chromozóm. Poté se sleduje reverze mutantního fenotypu na fenotyp divokého kmene. 
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Výsledkem je jistota, že fenotyp, který u mutanta pozorujeme, je skutečně způsoben mutací 

ve studovaném genu a ne např. supresorovou mutací, popř. polárním efektem. K pokusům 

využijeme již připravený mutantní kmen S. pneumoniae CP1095∆phpPstkP, který má na 

chromozómu deletovány oba studované geny. Řízenou expresí stkP genu z vektoru 

s inducibilním promotorem budeme komplementovat mutaci v stkP a sledovat 

životaschopnost takto vzniklé jednoduché mutanty v phpP genu.  

V roce 2003 se objevila práce (Rajagopal et al., 2003), v níž se autoři také zmiňují o 

problémech s inaktivací genu kódujícího Ser/Thr proteinfosfatázu Stp1 Streptococcus 

agalactiae, ortologu genu phpP. Jednoduchého mutanta v genu stp1 se autorům podařilo 

připravit až z dvojitého mutanta v kináze a fosfatáze právě pomocí výše zmíněné metody 

komplementace mutace (Rajagopal et al., 2003). Na druhou stranu v práci autorů Jin and 

Pancholi (2006), která se zabývá studiem Ser/Thr proteinkinázy a proteinfosfatázy 

Streptococcus pyogenes, je konstatováno, že příprava mutanta v  proteinfosfatáze nebyla 

úspěšná, což poukazuje na to, že jde o esenciální protein. Podrobnější analýza tohoto 

fenoménu však v práci chybí. Připravený dvojitý mutant v kináze a fosfatáze pak byl obdobně 

jako ten „náš“ životaschopný. 

Thanassi a kol. (2002) hledali pomocí inzerční mutageneze geny, které jsou nezbytné 

pro životaschopnost S. pneumoniae. Mezi 113 geny, které autoři označili jako esenciální, se 

vyskytují i oba geny phpP a stkP. V té době však již bylo známo, že gen pro proteinkinázu 

StkP esenciální není. Příčinou této disproporce bude pravděpodobně metodická chyba ze 

strany autorů. V případě proteinfosfatázy PhpP se zdá, že budeme s autory výše zmíněné 

publikace ve shodě. To však budeme moci s určitostí říci až po komplementačních 

experimentech.  

 

Dvojitý mutant ∆phpPstkP je schopen navodit stav přirozené kompetence 

Jak již bylo popsáno výše, pomocí metody inzerce kazety se nám podařilo připravit 

dvojitého mutanta v genech phpP-stkP. U tohoto mutantního kmene jsme pak dále 

charakterizovali jeho fenotypový projev. Zajímala nás především schopnost navodit stav 

přirozené kompetence, neboť stejným způsobem připravený jednoduchý mutant 

v proteinkináze StkP prokazoval až o dva řády sníženou schopnost přirozené kompetence ve 

srovnání s divokým typem S. pneumoniae (Echenique et al., 2004).  

U dvojitého mutanta překvapivě došlo k obnovení kompetence ve výši srovnatelné 

s divokým typem S. pneumoniae. Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že kromě známých 

proteinů, které se účastní časných fází navození stavu kompetence (ComCDE, CiaRH), má i 
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pár PhpP-StkP důležitou regulační funkci. Ačkoliv molekulární podstata tohoto fenotypu 

zůstává v této chvíli stále neobjasněna, lze vyslovit hypotézu o pravděpodobném vzájemném 

propojení jednotlivých signalizačních drah vedoucích u S. pneumoniae k navození stavu 

kompetence.  

 

Dvojitý mutant ∆phpPstkP vykazuje defekt v buněčném dělení 

Jelikož mutanti v kinázách a fosfatázách často vykazují abnormality ve vývoji nebo 

mají defekt v buněčné morfologii, popř. v buněčném dělení (Rajagopal et al., 2003; Kang et 

al., 2005), rozhodli jsme se porovnat morfologii divokého kmene S. pneumoniae a mutantních 

kmenů ∆stkP a ∆phpPstkP ve světelném mikroskopu. Buňky divokého kmene a ∆stkP 

mutantního kmene se morfologicky téměř nelišily, vyskytovaly se po dvojicích a pouze 

ojediněle tvořily krátké řetízky. Naproti tomu buňky ∆phpPstkP mutantního kmene vytvářely 

dlouhé řetízky, kdy jednotlivé buňky vzájemně nebyly zcela odděleny. Navíc ani velikost 

buněk nebyla stejnorodá, což pravděpodobně značí nedokončenou tvorbu buněčných 

přepážek. Pozorovaný fenotyp dvojitého mutanta pak připomíná fenotyp mutanta v genu 

divIVA S. pneumoniae, jehož produkt je odpovědný za buněčné dělení (Fadda et al., 2003). 

Mykobakteriální ortolog tohoto proteinu, Wag31, pak byl charakterizován jako substrát 

Ser/Thr proteinkinázy PknB M. tuberculosis (Kang et al., 2005). Vliv mutace v Ser/Thr 

kináze, resp. kináze/fosfatáze na morfologii buněk byl pozorován i u S. agalactiae (Rajagopal 

et al., 2003) a S. pyogenes (Jin and Pancholi 2006). Mutace v Tyr kináze bakterie Caulobacter 

crescentus a PP2C fosfatáze kvasinky Saccharomyces cerevisiae vedly rovněž k defektu 

v buněčném dělení a v tvorbě přepážek (Robinson et al., 1994; Wu et al., 1999). Zdá se tedy, 

že signální dráhy zahrnující serinové, threoninové a tyrozinové kinázy a fosfatázy ovlivňují 

růst, buněčné dělení a segregaci u mnoha organizmů. 
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4 .  Ú L O H A   S E R / T H R   P R O T E I N K I N Á Z Y   S T K P   V   R E G U L A - 

C I   K O M P E T E N C E   A   V I R U L E N C E   S .   P N E U M O N I A E 

 

 

4.1. StkP je Ser/Thr proteinkináza eukaryotického typu rodiny Pkn2 

 
V genomu Streptococcus pneumoniae byl nalezen gen kódující serin/threoninovou 

proteinkinázu eukaryotického typu StkP (Tettelin et al., 2001). Nukleotidová sekvence genu 

stkP (1980 pb) kmene S. pneumoniae CP1015 odpovídá lokusu spr1577 kmene R6 

(www.tigr.org) a liší se od něj pouze pěti mutacemi, z nichž dvě vedou k nevýznamné záměně 

aminokyselin R118G a S366T. Předpokládaná molekulová hmotnost proteinu StkP je 72,4 

kDa. Z celkových 660 aminokyselin tvoří prvních 260 oblast homologní s katalytickými 

doménami eukaryotních Ser/Thr proteinkináz rodiny Pkn2 (Leonard et al., 1998). StkP 

obsahuje všech 11 konzervovaných katalytických subdomén. Součástí subdomény II je 

v pozici 42 proteinu vysoce konzervovaný lyzinový zbytek, který se účastní 

fosfotransferázové reakce. Substituce tohoto aminokyselinového zbytku vede ke ztrátě 

katalytické aktivity enzymu (Nováková et al., 2005). V pozici 346 – 362 se nachází oblast 

hydrofobních aminokyselin, které tvoří transmembránovou doménu (Nováková et al., 2005). 

V C-terminálním modulu (aminokyseliny 366 – 651) se nachází čtyři tzv. PASTA domény (z 

anglického Pbp and Ser/Thr kinase associated domains), které byly objeveny u penicilin-

vazebných proteinů a některých bakteriálních Ser/Thr proteinkináz (Yeats et al., 2002).  

Biochemická charakterizace (Nováková et al., 2005) prokázala, že (i) proteinkináza 

StkP je membránový protein schopný autofosforylace na serinu a threoninu v přítomnosti 

iontů Mn2+ a Mg2+; (ii) mutantní protein StkP-K42R, kde došlo k záměně esenciálního lysinu 

v oblasti II. konzervované subdomény, není schopen autofosforylace; a že (iii) in vitro 

autofosforylovanou proteinkinázu StkP je možno defosforylovat proteinfosfatázou PhpP. Dále 

bylo zjištěno, že delece extracelulární domény StkP negativně ovlivňuje stabilitu kinázové 

domény a že se tato doména spolu s transmembránovou doménou podílejí na dimerizaci 

proteinu (Pallová et al., 2007).  

Pomocí proteomové analýzy byly určeny endogenní substráty proteinkinázy StkP. 

Jsou jimi fosfoglukosaminmutáza GlmM, první klíčový enzym biosyntetické dráhy buněčné 

stěny, a α-podjednotka RNA polymerázy (Nováková et al., 2005).  

Jelikož inaktivace genu stkP vede u S. pneumoniae k předčasné lyzi buněk v médiu s 

alkalickým pH, k výraznému snížení kompetence pro genetickou transformaci a ke snížení až 
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ztrátě virulence (Echenique et al., 2004), bylo naším úkolem pokusit se objasnit molekulární 

podstatu tohoto fenotypu. 

 

 

4.2. MATERIÁL A METODY 

 
 
4.2.1. Bakteriální kmeny, plazmidy a zdroje DNA 
 

Bakteriální kmeny a plazmidy použité v této části dizertační práce jsou shrnuty 

v tabulce 4.1. Kmeny S. pneumoniae jsme uchovávali v 15% glycerolu, kmeny E. coli v 30% 

glycerolu při –80°C.  

 
Tabulka 4.1. Bakteriální kmeny, plazmidy a zdroje DNA.  

Bakteriální kmeny Genotyp nebo popis Fenotyp Zdroj 

E. coli XL1-Blue F´::Tn10 proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15/recA1 endA1 gyrA96 
(Nalr) thi hsdR17 (rk

-mk
+) supE44relA1 lac TetR Stratagene 

E. coli JM109 
recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17(rK-mk+),e14–(mcrA–), 
supE44, relA1, ∆(lac-proAB)/F' [traD36, proAB+, lac Iq, 
lacZ∆M15] 

--- Promega 

E. coli BL21 (DE3) F- ompT gal [dcm] [lon] hsdSB (rB
- mB

-)  --- Novagen 
S. pneumoniae 
CP1015 Rx derivát, str1, hexA SmR M.C. 

Trombe 
S. pneumoniae 
CP1016 

rif-23, kmen nese chromozomálně kódovanou rezistenci k 
rifampicinu RifR M.C. 

Trombe 
S. pneumoniae 
CP1015∆stkP CP1015, ale stkP::cat mutant CmR Nováková et 

al., 2005 
S. pneumoniae 
CP1015pcsBHis CP1015, ale pcsB::his (10x) mutant --- tato práce 

S. pneumoniae 
CP1015pR414 CP1015, ale comC::luc (comC+) mutant EryR tato práce 

S. pneumoniae 
CP1015∆stkP-pR414 CP1015∆stkP, ale comC::luc (comC+) mutant CmR, EryR tato práce 

Plazmidy    

pET28b expresní vektor KanR Novagen 
pBluescript II KS- klonovací vektor AmpR Stratagene 
pETpcsB pET28b nesoucí pcsB gen za účelem exprese KanR tato práce 

pPcsBHis 
pBluescript II KS- nesoucí 1323 pb velký fragment na 
přípravu epitopem značeného PcsB proteinu v S. 
pneumoniae 

AmpR tato práce 

pR414 
p5.00 derivát nesoucí 389 pb velký fragment promotorové 
oblasti a části genu comC, po inzerci–duplikaci dochází v 
S. pneumoniae k fúzi comC::luc (comC+) 

EryR Bergé et al., 
2002 

TetR – rezistence k tetracyklinu; SmR – rezistence k streptomycinu; RifR – rezistence k rifampicinu; CmR – 
rezistence k chloramfenikolu; AmpR – rezistence k ampicilinu; EryR – rezistence k erytromycinu; KanR – 
rezistence ke kanamycinu . 
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Pro analýzu sekvencí jsme používali skupinu programů Lasergene (Dnastar). 

Informace o genomové sekvenci S. pneumoniae jsme získali z internetových stránek The 

Institute for Genomic Research (www.tigr.org).  Za divoký kmen S. pneumoniae jsme 

považovali kmen CP1015 (Morrison et al., 1983). ∆stkP mutantní kmen byl připraven z 

divokého kmene CP1015 metodou inzerce kazety (Nováková et al., 2005). 

 
 
4.2.2. PCR amplifikace 
 

Primery jsme navrhovali a kontrolovali pomocí programu Primer design a Primer 

select (Lasergene). Jejich seznam je uveden v tabulce 4.2. Pro každý primer je zde uveden 

jeho název, sekvence, přítomnost restrikčního místa a konkrétní použití. K amplifikaci genů S. 

pneumoniae jsme používali Pfu polymerázu (Stratagene), která vykazuje nižší procento 

inkorporace chybných nukleotidů; pro kontrolní PCR reakce pak LA DNA polymerase mix 

(Top-Bio). Při navrhování složení PCR reakce a programu amplifikace jsme se řídili pokyny 

výrobce. 

 

Tabulka 4.2. Sekvence použitých oligonukleotidů. Podtržena jsou unikátní restrikční místa 
vložená do sekvence primeru. 
 

Název Sekvence 5´→ 3´  
Restr. 

místo 
Použití 

gsp-f GGCCCCATATGAAAATTGCTGCTCAAGAT NdeI amplifikace pcsB genu 
gsp-r GGCAAGCTTTTAATCTGCATAAATATA HindIII amplifikace pcsB genu 

gspEco-f  CGGAATTCGGCTGATGATGCTCAAGC EcoRI pcsB mutageneze; 
ověření pcsBHis-tag 

gspHis-r CGCGGATCCTTAGTGATGGTGATGGTGATG BamHI pcsB mutageneze 
gspBam-f  CGCGGATCCTTTACAGAGGGACTCGAA BamHI pcsB mutageneze 

gspXba-r GCTCTAGAGCACGTTGTTTGTTAAGA XbaI pcsB mutageneze; 
ověření pcsBHis-tag 

Histag-r GTGATGGTGATGGTGATG --- ověření pcsBHis-tag 

Pre-comC-f CTCTTACTTTTATTATTG --- ověření inzerce-
duplikace comC::luc 

luc-rII ATCTTACAATTTGGGCTT --- ověření inzerce-
duplikace comC::luc 

 

 

4.2.3. Kultivační půdy, antibiotika a DNA manipulace 

 

Média, způsob kultivace, koncentrace použitých antibiotik a DNA manipulace se 

shodují  s již dříve popsanými v kapitolách 3.2.3. a 3.2.4. 

 



 62

4.2.4. Citlivost ∆stkP mutantního kmene k různým druhům stresů 

 

Cílem experimentů bylo zjistit, jak se ∆stkP mutantní kmen dokáže adaptovat na různé 

druhy stresů. Kulturu divokého kmene a ∆stkP mutanta jsme vystavili účinkům teplotního, 

oxidativního, osmotického a pH stresu. Data jsou výsledkem tří nezávislých opakování.  

Teplotní stres. Citlivost buněk divokého a ∆stkP mutantního kmene na teplotní stres jsme 

testovali vystavením kultur teplotám 37°C (kontrola) a 40°C. Médium CAT jsme po 

vytemperování na příslušnou teplotu inokulovali vždy stejným počtem buněk (4x106) 

divokého, resp. mutantního kmene a v 1-hodinových intervalech u vzorků měřili optickou 

denzitu při 400 nm. 

Oxidativní stres. Citlivost buněk k H2O2 jsme testovali vystavením buněk divokého a ∆stkP 

mutantního kmene účinku 20 mM a 40 mM H2O2. Kultivace probíhala v médiu CAT při 

37°C. Po dosažení  OD400 = 0,4  jsme kultury vystavili na 15 min účinku 20 mM a 40 mM 

H2O2 při pokojové teplotě. Poté jsme kulturu naředili a vyseli na agarové plotny, které jsme 

umístili na 15 hodin do 37°C. Stejný postup jsme dodrželi i pro kultury kontrolní, které 

nebyly H2O2 vystaveny. Citlivost divokého a ∆stkP mutantního kmene k účinkům H2O2 jsme 

vyjádřili graficky jako % přeživších buněk z celkového počtu buněk (bez oxidativního stresu). 

Osmotický stres. Schopnost adaptace divokého kmene a ∆stkP mutanta na osmotický stres 

jsme testovali vystavením obou kultur hyperosmotickému šoku. Bakteriální kmeny jsme 

nejprve inokulovali do média CAT, abychom iniciovali růst. Po dosažení OD400 = 0,2 jsme 

provedli osmotický šok přidáním NaCl k testovaným kulturám (konečná koncentrace NaCl 

v médiu byla 400 mM). Zároveň jsme vždy 1 kulturu divokého a mutantního kmene 

ponechali jako kontrolní (osmotický šok nebyl proveden). V 1-hodinových intervalech jsme 

bakteriální růst monitorovali měřením optické denzity při 400 nm.  

pH stres. Z již dříve provedených experimentů (Echenique et al., 2004) vyplývá, že ∆stkP 

mutantní kmen podléhá předčasné lyzi v alkalickém prostředí (pH 8,0). Jakou toleranci má 

tento kmen k nízkému pH, jsme testovali v médiu CAT s upraveným pH na 6,5. Stejným 

počtem buněk (4x106) divokého kmene a ∆stkP mutanta jsme vždy inokulovali jak klasické 

médium CAT (pH 7,5), tak médium CAT o nízkém pH (6,5). Kultivace probíhala při 37°C. 

V 1-hodinových intervalech jsme bakteriální růst monitorovali měřením optické denzity při 

400 nm. 
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4.2.5. Analýza transkriptomu ∆stkP mutantního kmene S. pneumoniae  

 

Cílem tohoto experimentu bylo porovnat transkripční profil ∆stkP mutantního kmene 

s transkripčním profilem divokého kmene S. pneumoniae a identifikovat tak geny, jejichž 

exprese je kontrolována proteinkinázou StkP. 

Na analýzu transkriptomu jsme použili komerčně dostupné celogenomové DNA čipy 

S. pneumoniae od firmy Eurogentec (Belgie). Z celkových 2236 ORF referenčního kmene S. 

pneumoniae TIGR4 (www.tigr.org) jich bylo na DNA čip v duplikátech naneseno 2085 

(93%).   

 

4.2.5.1. Izolace RNA S. pneumoniae 

Pro analýzu transkriptomu a kvantitativní real-time PCR jsme RNA izolovali z 50 ml 

kultur S. pneumoniae divokého a ∆stkP mutantního kmene rostoucí při 37°C v CAT médiu do 

OD400 = 0,4. Celkovou bakteriální RNA jsme extrahovali pomocí kyselého fenolu metodou 

upravenou podle Cheng et al. (1997). Po ukončení kultivace jsme buňky nejprve krátce 

ochladili na ledu, centrifugovali (5 min, 5 000 rpm, 4°C), promyli pufrem (10 mM Tris, pH 

7,5) a znovu cetrifugovali. Pelet jsme resuspendovali v 1 ml lyzačního roztoku (10 mM Tris, 

pH 7,5; 10 mM EDTA, 0,01% deoxycholát sodný, 1% SDS) a nechali inkubovat 5 min při 

pokojové teplotě. K lyzátu jsme poté přidali 100 µl 3 M acetátu sodného (pH 4,0) a 1 ml 

kyselého fenolu (pH 4,3) zahřátého na 65°C. Po 10 minutové inkubaci při 65°C jsme vodnou 

fázi oddělili centrifugací (10 min, 10 000 rpm, 4°C) a dvakrát reextrahovali za stejných 

podmínek. Na závěr jsme k vodné fázi přidali ekvivalentní objem izopropanolu a RNA 

nechali srážet při –20°C. Precipitát jsme odstředili (20 min, 10 000 rpm, 4°C) a 2 x promyli 

80% etanolem. Pelet jsme nechali 5 min vysušit při pokojové teplotě a rozpustili ve 100 µl 

H2O. Vzorky jsme skladovali v -80oC.  

Koncentraci RNA jsme určili měřením absorbance při 260 nm. Z 50 ml buněk kultury 

S. pneumoniae jsme obvykle získali 200 µg purifikované RNA. Měřením poměru absorbancí 

A260/A280 jsme dále ověřili i čistotu izolované RNA. Kvalitu izolované RNA jsme analyzovali 

elektroforézou v 1,5 % TAE-agarózovém gelu: 5 µg RNA jsme rozpustili ve vzorkovém pufru 

(50 mM EDTA; 2% sarkosyl; 60% glycerol; 0,05% bromfenolová modř), denaturovali 5 min 

při 75°C a separovali při napětí 5 V/cm. Kvalitu RNA (míru degradace) jsme posuzovali 

podle ribozomálních 23S a 16S-rRNA.   
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Kontaminující DNA jsme ze vzorků odstranili působením DNázy I (DNA-free kit; 

Ambion) a RNA přečistili na kolonách Rneasy columns (Qiagen). Vždy jsme se řídili podle 

pokynů výrobce. Na závěr jsme na celkové RNA provedli kontrolní PCR reakci bez reverzní 

transkripce, abychom se přesvědčili, zda RNA není kontaminována DNA. 

Při RNA manipulacích jsme s veškerým materiálem a chemikáliemi zacházeli tak, 

abychom zabránili degradaci RNA všudypřítomnými RNázami. Skleněný materiál jsme 

sterilizovali 4 hod při 180oC, umělohmotný materiál přes noc při 130°C. Používali jsme 

pipetovací špičky s filtrem určené pro práci s RNA (Axygen). Pro přípravu roztoků jsme 

používali sterilizovanou deionizovanou H2O (sterilizace 2 x 20 min při 120oC). Pipetmany a 

pracovní plochu jsme omyli roztokem RnaseZap (Sigma). 

 

4.2.5.2. Reverzní transkripce a fluorescenční značení celkové RNA  

Pro účely analýzy transktiptomu jsme pro zpětnou transkripci a fluorescenční značení 

cDNA používali náhodné hexamerní primery (Amersham), směs dNTPs-dCTP (Promega), 

fluorescenčně značené Cy3-dCTP nebo Cy5-dCTP (Amersham), inhibitor RNáz RNaseOUT 

(Invitrogen), dithiothreitol (DTT), reverzní transkriptázu Super Script II RT (Invitrogen) a 

celkovou bakteriální RNA. Při návrhu experimentu jsme vycházeli z pokynů výrobců. Na 

neradioaktivní značení nukleových kyselin jsme použili fluorescenční barvy Cy3/5. Při 

analýze transkriptomu jsou tyto barvy díky svému rozdílnému spektru absorbance (Cy3 550 

nm, zelená barva; Cy5 649 nm, červená barva) vhodné pro detekci dvojího značení DNA.  

Pro reverzní transkripci jsme nejprve smíchali 10 µg RNA s 2 µg náhodných 

hexamerů a doplnili vodou do 9,5 µl. Směs jsme inkubovali 10 min při 65°C a následně 

ochladili na ledu. Do reakční směsi jsme poté přidali: 4 µl 5x First-strand buffer, 1 µl 2mM 

dNTPs-dCTP, 1 µl Cy3, resp. Cy5-dCTP, 0,5 µl RNaseOUT (20 U), 2 µl 0,1 M DTT. Před 

přidáním 400 U Super Script II reverzní transkriptázy jsme nechali reakční mix inkubovat 10 

min při pokojové teplotě. Reverzní transkripce probíhala 1,5 h při 42°C a byla ukončena 

závěrečnou 3 minutovou inkubací v 95°C, aby došlo k denaturaci hybridů DNA:RNA. Cy3, 

resp. Cy5 fluorescenčně značenou cDNA jsme po reverzní transkripci přečistili pomocí 

komerční soupravy na purifikaci DNA (Qiagen).  

 
4.2.5.3. Hybridizace značené cDNA na DNA čip a statistické zpracování získaných dat  

Cy3, resp. Cy5 značené cDNA jsme v závěru smíchali dohromady, denaturovali 2 min 

při 95°C, resuspendovali v hybridizačním pufru (Eurogentec), nanesli na DNA čip a 

inkubovali v hybridizační komůrce přes noc při 37°C. Po hybridizaci jsme DNA čip omyli 5 
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min v roztoku 0,2 x SSC – 0,1% SDS a následně 5 min v roztoku 0,2 x SSC a okamžitě 

skenovali pomocí GeneTAC UC-4 scanner. TIGR Spotfinder 2.2.3 (Saeed et al., 2003) jsme 

použili k determinaci průměrných hodnot signálu a pozadí každého bodu na DNA čipu. 

Poměry fluorescence Cy3/Cy5 byly transformovány jako log2 a normalizovány pomocí 

LOWESS normalization v TIGR MIDAS 2.17 (Saeed et al., 2003). Celkově bylo provedeno 6 

hybridizací ze 3 nezávislých izolací RNA divokého a ∆stkP mutantního kmene. Získaná data 

byla na závěr zprůměrována. Statistická významnost změny exprese jednotlivých genů byla 

určena pomocí Studentova t-testu v Microsoft Excel. Geny, jejichž  exprese byla změněna 

více než dvojnásobně a měly hladinu významnosti rozdílu P value <0.01, byly označeny jako 

významně regulované proteinkinázou StkP. 

 

4.2.5.4. Potvrzení výsledků analýzy transkriptomu pomocí kvantitativní PCR v reálném čase 

Výsledky získané analýzou transkriptomu bylo nutno ověřit pomocí další nezávislé 

metody, která umožňuje kvantifikovat expresi genů v reálném čase. Jako vhodná se pro tyto 

účely jevila metoda kvantitativní PCR v reálném čase (viz kapitola 4.2.7.).  

Pro potvrzení dat jsme vybrali jak geny, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním 

kmenu ovlivněna nejvíce, tak také geny, jejichž úroveň transkripce se od divokého kmene 

lišila jen minimálně. Hladinu exprese jsme ověřili celkem u 16ti vybraných genů: spr0013, 

spr0096, spr0708, spr0857, spr0867, spr0934, spr1057, spr1109, spr1154, spr1320, spr1684, 

spr1724, spr1757, spr1864, spr2021 a spr2041. Sekvence a názvy primerů jsou uvedeny 

v tabulce 4.3. K reverzní transkripci jsme použili stejné RNA, které jsme izolovali z kultur 

divokého kmene a ∆stkP mutanta pro účely analýzy transkriptomu. Reverzní transkripce 

probíhala též za shodných podmínek (viz kapitola 4.2.5.2.), pouze jsme ke směsi nepřidávali 

fluorescenčně značené Cy3-, resp. Cy5-dCTP, ale běžné dCTP (Promega). qRT-PCR 

probíhala podle protokolu popsaného v kapitole 4.2.7. Prezentovaná data jsou průměrem 3 

opakování. Výsledky měření exprese genů oběma použitými metodami jsme statisticky  

porovnali pomocí korelace v programu R (Venables, Smith and R Core Development Team, 

2006). 
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4.2.6. Stanovení hladiny exprese kompetenčních genů po indukci kompetence 

syntetickým CSP 

 

Jak se změní hladina exprese kompetenčních genů v buňkách divokého a ∆stkP 

mutantního kmene S. pneumoniae po indukci kompetence syntetickým CSP, jsme zjišťovali 

pomocí metody  kvantitativní PCR v reálném čase.  

Divoký kmen a ∆stkP mutantní kmen S. pneumoniae jsme kultivovali v CAT médiu 

do OD400 = 0,4 (exponenciální fáze). Poté jsme ke kulturám přidali syntetické CSP (250 

ng/ml), aby v buňkách došlo k navození stavu kompetence a expresi kompetenčních genů. 

Jednu kulturu jsme vždy ponechali jako kontrolní, tzn. bez CSP indukce (čas 0 min). Ve 

specifických intervalech od přidání CSP (0, 8, 13 min) jsme z jednotlivých kultur izolovali 

celkovou RNA podle protokolu popsaného v kapitole 4.2.5.1. Doba indukce (8 a 13 min) 

odpovídala naměřené maximální expresi časných (8 min) a pozdních (13 min) kompetenčních 

genů během stavu kompetence S. pneumoniae (Petersona et al., 2000). Reverzní transkripce 

probíhala za stejných podmínek jako při analýze transkriptomu (kapitola 4.2.5.2.), pouze jsme 

ke směsi nepřidávali fluorescenčně značené Cy3-, resp. Cy5-dCTP, ale běžné dCTP 

(Promega). Kvantitativní PCR v reálném čase, která probíhala podle protokolu popsaného 

v kapitole 4.2.7, jsme provedli na vybraných časných i pozdních kompetenčních genech: 

spr0013, spr0020, spr0043, spr0857, spr1724, spr1864, spr2041 a spr2043. Sekvence a 

názvy primerů jsou uvedeny v tabulce 4.3.  

 

 
4.2.7. Kvantitativní PCR v reálném čase  

 

Metodu kvantitativní PCR v reálném čase (qRT-PCR) jsme použili jednak k ověření 

dat získaných analýzou transkriptomu, a dále ke stanovení hladiny exprese kompetenčních 

genů po indukci kompetence v buňkách S. pneumoniae. Experimenty jsme provedli ve 

speciálním termocykleru Mxp3000 LightCycler (Stratagene). 

Primery na qRT-PCR jsme pro vybrané pneumokokové geny navrhli pomocí 

programů Primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3_www.cgi) a Primer select 

(Lasergene). Důležitá kritéria byla: (i) teplota tání mezi 58-60°C, (ii) délka mezi 18 – 30 pb a 

(iii) maximální velikost PCR produktů 100 – 150 pb. Seznam testovaných genů a použitých 

primerů, včetně jejich sekvencí je uveden v tabulce 4.3. 
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Tabulka 4.3. Vybrané geny a sekvence primerů použitých při qRT-PCR.  

Lokus/gen  Název primeru Sekvence 5´-3´ 

spr0013-f GGCATGCTCTGCTTACATGA spr0013/comX1 spr0013-r CGCTTCTGACTTTCCTGCTT 
spr0020-f GAGATATGGCATTGGTTGTCG spr0020/comW spr0020-r AAGAAATAAACCCCCGATTCA 
spr0043-f TGCTCACCGCTTGACTATTG spr0043/comA spr0043-r CTGTGCAAGCAAATCAGCAT 
spr0096-f GCCGCTCAAGATGAAACTGT spr0096 spr0096-r TCCATTCTTTGGCTTCTGCT 
spr0708-f AGGGCGGACGCTAGTAAAGT spr0708/ciaH spr0708-r TTATCCAAGCCCAAAAATCG 
spr0857-f GAACTTGCCCATTTTTGGAA spr0857/celB spr0857-r CCAAATTTCCCGTGAAGAGA 
spr0867-f CAGCGAATGAGTGGGTTTTT spr0867/lytB spr0867-r GTCGTCACCTTGCTTTAGCC 
spr0934-f GCAAATTACGGTGTAAGTGCTG spr0934 spr0934-r AAGTCCATCCAAATCGTCAAA 
spr1057-f GCCGGATGCTCTCTTTTATG spr1057 spr1057-r GTGTCAATCCCCGCATTATT 
spr1099-f GGGTAAATACCACCCACACG spr1099/gyrA spr1099-r CCAAAATTCCCATGACCATC 
spr1109-f ATTGACAACCACTTGCACCA spr1109/fhs spr1109-r AGGACCACCAAGACCAACAG 
spr1154-f ACGCGTGCTCTTACCAAGAT spr1154/carA spr1154-r AACTGTTGCTTGGAGCTGGT 
spr1320-f GGGAACGACCATCTTTGGTA spr1320 spr1320-r GGCAGGAATGATAGCCAGAA 
spr1684-f ATCGTTCCCAATCTTGTTCG spr1684/fatD spr1684-r TCGGGATAGGATATCGCAAG 
spr1724-f CGAGCAACTATCGCTGTCAA spr1724/ssbB spr1724-r GCGTAGCTTGCCAAAGTTTC 
spr1757-f CACCGTTTAAGGAAGCCGTA spr1757/recA spr1757-r ATACCAAGCCCCTGCTTTTT 
spr1864-f GCAATCGGCCTAACCTATGA spr1864/cglA spr1864-r TGAAAAGACTGTCGCACCTG 
spr2021-f GCATGCAGAAACGACTGATG spr2021/pcsB spr2021-r TTGCTCCTGAATTTGGTCAAC 
spr2041-f CAAGACAACGGGAAAAGTCC spr2041/comE spr2041-r AGCTGAGCCACTTCAAATCC 
spr2043-f TGAAAAACACAGTTAAATTGGAACA spr2043/comC spr2043-r AAAATCACGGAAGAATTTTGACA 

 

 

Ke kvantitativnímu stanovení exprese vybraných genů S. pneumoniae jsme použili 

komerční soupravu SybrGreen JumpStart Taq Ready Mix (Sigma), která obsahovala (a) PCR 

mix složený z fluorescenční barvy SybrGreen I, DNA polymerázy, deoxyribonukleotidů a 

reakčního pufru, a (b) zásobní roztok referenční barvy Rox. Do této PCR reakční směsi jsme 

již pouze přidali příslušnou cDNA (50 ng) a odpovídající primery v konečné koncentraci 0,5 

µM. Celkový objem PCR reakce byl 20 µl. Amplifikace DNA probíhala podle následujícího 

protokolu: (i) počáteční denaturace 95°C, 3 min; (ii) tříkroková sestava složená z denaturace 
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95°C 30 s, připojení primerů 60°C 25 s a prodlužování řetězce 72°C 25 s, celkem 40 

opakování a (iii) závěrečná analýza teplot tání produktů: 95°C 1 min, 55°C 30 s a 95°C 30 s. 

Pro každý testovaný gen byla PCR reakce provedena v triplikátech. Negativní kontrola (PCR 

reakce bez předchozí reverzní transkripce) byla  pro každý gen provedena v duplikátech. 

Referenční barva Rox umožnila normalizovat fluktuace fluorescence, které nebyly spojeny 

s vlastní PCR amplifikací (rozdíly v celkových objemech, množství cDNA nebo účinnosti 

PCR). Specifitu PCR produktů jsme na závěr ověřili analýzou disociačních křivek (teplot 

tání).  

Získaná data jsme vyhodnotili metodou relativní kvantifikace, která umožňuje zjistit, 

zda a jak moc se liší hladina exprese sledovaného genu v mutantním versus divokém kmenu, 

popř. za různých kultivačních podmínek. Jako referenční gen, jehož úroveň exprese je 

neměnná během celého životního cyklu a shodná u divokého kmene a ∆stkP mutanta za všech 

testovaných podmínek, jsme vybrali gen gyrA (spr1099) kódující jednu z podjednotek DNA 

gyrázy. Použití referenčního genu pro normalizaci získaných dat umožnilo sjednotit množství  

cDNA vnesené do PCR reakce pro všechny testované vzorky. Poměrnou expresi vybraných 

genů jsme stanovili podle Pfaffla (2001). Výsledky vyjadřují, kolikrát je exprese genu 

v mutantním kmenu, resp. za určitých podmínek zvýšena nebo snížena vzhledem k expresi 

téhož genu v divokém kmenu, resp. za jiných testovacích podmínek. 

 

 
4.2.8. Měření exprese genu comC v rostoucích kulturách S. pneumoniae  

 
Zda dochází v ∆stkP mutantním kmenu k expresi kompetenčních genů již v časných 

fázích bakteriálního růstu, jsme se rozhodli ověřit přímo na rostoucích buňkách měřením 

exprese kompetenčního genu comC. Princip této metody je založen na transkripční fúzi mezi 

genem comC a reportérovým genem luc, který kóduje luciferázu u světlušky Photinus pyralis 

(Stieger et al., 1999).  

K experimentům jsme využili již zkonstruovaný plazmid pR414 (Bergé et al., 2002), 

ve kterém je gen luc umístěn pod kontrolu comC promotoru (obr. 4.1.A). Plazmid pR414 jsme 

pomnožili v buňkách E. coli JM109 a linearizovali pomocí endonukleázy HindIII. S použitím 

indukované kompetence (viz kapitola 3.2.5.2.) jsme plazmid transformovali do buněk S. 

pneumoniae kmene CP1015 a CP1015∆stkP. Na základě homologie promotorové oblasti a 

části genu comC došlo v buňkách k inzerci-duplikaci a integraci rekombinantního plazmidu 

do chromozómu (obr. 4.1.B). 
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Integraci plazmidu do homologního místa na chromozómu jednoduchým crossing-

overem jsme u erytromycin-rezistentních klonů ověřili pomocí PCR s použitím primerů Pre-

comC-f a luc-rII. Výsledné kmeny S. pneumoniae nazvané CP1015pR414 a CP1015∆stkP-

pR414 nesly comC´::luc (comC+) transkripční fúzi.  

 

Obrázek 4.1. Plazmid pR414 (A) a schéma jeho integrace do chromozómu S. 
pneumoniae (B). 
   

A      B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ermAM – gen pro rezistenci k erytromycinu; PcomC – fragment o velikosti 389 pb obsahující promotorovou 
oblast genu comC (347 pb) a část genu comC (42 pb); luc – gen kódující luciferázu z Photinus pyralis (Bergé et 
al., 2002) jehož exprese je pod kontrolou promotoru PcomC; šrafovaně – homologní oblast plazmidu a 
chromozómu S. pneumoniae; comCD – geny na chromozómu S. pneumoniae.   
 

 

Detekce luciferázové aktivity v rostoucích buňkách S. pneumoniae 

Kmeny S. pneumoniae nesoucí comC::luc transkripční fúzi jsme inokulovali do média 

CTM obsahujícího 0,66 M luciferin (Sigma). Pokud v buňkách docházelo během růstu 

k expresi kompetenčního genu comC, docházelo také k expresi genu pro luciferázu. 

Luciferáza jako katalyzátor umožnila reakci luciferinu s kyslíkem za vzniku oxyluciferinu, 

který se pak nacházel v energeticky excitovaném stavu, což vedlo k vyzáření světla podle 

reakce: 

luciferin + ATP + O2 → oxyluciferin + světlo (562 nm) + AMP + PPi + CO2 
luciferáza
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Luciferázovou aktivity jsme měřili pomocí luminometru SafireII version V4.62n 

(Tecan), ve kterém přímo probíhala v 96-jamkové neprůhledné mikrotitrační destičce při 

37°C kultivace jednotlivých kmenů S. pneumoniae. Luminiscenci jsme měřili v 7mi 

minutových intervalech po celou dobu růstu bakteriální populace (celkem 560 min). Paralelně 

s tím jsme měřili i optickou denzitu kultur při vlnové délce 492 nm. Výslednou luciferázovou 

aktivitu jsme vyjádřili v  jednotkách luminiscence RLU (Relative Luminiscence Unit) a 

vztáhli k aktuální OD bakteriální kultury. 

 

 

4.2.9. Testování přirozené a CSP indukované kompetence ∆stkP mutantního kmene v  

médiu CAT 

 

Schopnost navodit stav přirozené a CSP indukované kompetence divokého a ∆stkP 

mutantního kmene jsme testovali v  médiu CAT, ve kterém u divokého kmene k navození 

přirozené kompetence nedochází (nízké pH, nepřítomnost vápenatých iontů a albuminu).  

Divoký kmen a ∆stkP mutanta jsme kultivovali v CAT médiu při 37°C do OD400 = 0,1 

a 0,4. Poté jsme ke vzorkům z jednotlivých kultur přidali buď pouze chromozomální DNA 

kmene S. pneumoniae CP1016 Rif+ (1 µg/ml) (přirozená kompetence), nebo tutéž DNA (1 

µg/ml)  + syntetické CSP do konečné koncentrace 250 ng/ml (indukovaná kompetence). Další 

postup je shodný s již popsaným postupem transformace S. pneumoniae s využitím přirozené 

kompetence (viz metody kap. 3.2.5.1.)  

 

 

4.2.10. Biochemická charakterizace proteinu PcsB 

 

Abychom určili, zda je protein PcsB posttranslačně glykosylován, klonovali jsme gen 

pcsB do expresního vektoru E. coli a exprimovali rekombinantní protein. Glykosylaci 

proteinu jsme ověřili pomocí Schiffova barvení.  

 
Příprava expresního plazmidu 

Při klonování genu pcsB do vektoru pET28b pod kontrolu T7lac promotoru jsme 

postupovali následujícím způsobem: DNA fragment obsahující gen pcsB zkrácený o prvních 

32 aminokyselin (signální sekvence) jsme nejprve amplifikovali pomocí Pfu polymerázy 

(Stratagene) a primerů gsp-f a gsp-r. Jako templát pro PCR jsme použili chromozomální DNA 
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kmene CP1015. Výsledný PCR produkt o velikosti 1083 pb jsme po restrikci endonukleázami 

NdeI/HindIII klonovali do vektoru pET28b štěpeného stejnými enzymy. Výsledný plazmid, 

který jsme označili pETPcsB, jsme transformovali do buněk E. coli BL21 (DE3). Protein 

PcsB byl na svém N-konci fúzován s histidinovou kotvou. 

 

Exprese proteinu PcsB v E. coli  

Kmen E. coli BL21(DE3) nesoucí expresní plazmid pETPcsB jsme zaočkovali do 100 

ml média LB s kanamycinem (50 µg/ml) na výslednou OD600 = 0,05. Po dosažení OD600 = 0,6 

jsme expresi proteinu PcsB indukovali přidáním IPTG (výsledná koncentrace 1 mM) a 

kultivace pokračovala 1 hod. Poté jsme k buňkám přidali rifampicin (200 µg/ml) a kultivovali 

další 3 hod. Následně jsme buňky odstředili (10 min, 5000 rpm) a pelet dvakrát promyli 

pufrem PSB (50mM Tris, pH 7,5; 100 mM NaCl; 0,5 mM EDTA; 1 mM DDT; 10% glycerol; 

1 mM PMSF). Pelet jsme resuspendovali v tomtéž pufru a buňky dezintegrovali sonikací 4 x 

10 vteřin (sonikátor Labsonic 2000). Nerozbité buňky jsme odstředili (10 min, 6 000 rpm). V 

získaném supernatantu, který jsme poté použili jako celkový lyzát  k detekci PcsB, jsme 

pomocí komerční soupravy BCA protein assay reagent (Pierce) stanovili koncentraci proteinů.  

 

Detekce glykoproteinů pomocí Schiffova barvení 

Celkový lyzát z indukované kultury E. coli jsme nejprve rozdělili na SDS-

polyakrylamidové gelové elektroforéze (SDS-PAGE) (Ausubel et al., 1995).  Na gel jsme 

vždy ve dvou opakováních nanesli 30 µg proteinů celkového lyzátu E. coli a 0,5 µg 

karboxypeptidázy Y (glykoprotein 62kDa, Roche), která sloužila jako pozitivní kontrola. 

Elektroforéza probíhala při napětí 10 V/cm2 v zaostřovacím a 15 V/cm2 v separačním gelu. Po 

SDS-PAGE jsme gel rozdělili na dvě poloviny: (i) první z nich jsme obarvili Coomassie blue 

R-250 (detekce proteinů); (ii) druhou Schiffovým činidlem (detekce glykoproteinů). Velikost 

proteinu PcsB je podle sekvence genu 41,6 kDa (neglykosylovaná forma); předpokládaná 

velikost glykosylovaného proteinu je cca 60 kDa (Chia et al., 2001b).   

 

(i) Barvení Coomassie blue R-250: (a) fixace proteinů 50% kyselinou trichloroctovou 30 min; 

(b) promytí 3 x 5 min odbarvovacím roztokem (20% methanol, 10% kyselina octová); (c) 

barvení gelu roztokem Coomassie blue (45% methanol, 10% kyselina octová, 0,1% 

Coomassie blue R-250) 20 min; (d) odbarvení gelu odbarvovacím roztokem (viz b). 
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(ii) Detekce glykoproteinů Schiffovým činidlem: (a) fixace proteinů 50% metanolem 30 min; 

(b) promytí 2 x 10 min deionizovanou vodou; (c) oxidace glykoproteinů 0,5% kyselinou 

jodistou; (d) promytí 2 x 10 min deionizovanou vodou; (e) barvení gelu Schiffovým činidlem 

(0,1% fuchsin + 1/25 vol nasyceného roztoku NaHSO3) 1-2 hod; (f) redukce roztokem 0,1% 

NaHSO3 v 0,01M HCl 1 hod; (g) závěrečné opláchnutí gelu deionizovanou vodou. Při oxidaci 

cukrů kyselinou jodistou dochází k tvorbě aldehydových skupin, které reagují s Schiffovým 

činidlem za vzniku červeno-fialového zabarvení glykoproteinů. 

 

 

4.2.11. Příprava epitopem značeného proteinu PcsB v S. pneumoniae 

  

Abychom mohli pouze na základě molekulové váhy rozhodnout, zda je protein PcsB v 

buňkách S. pneumoniae glykosylován, bylo nutné připravit epitopem (6x His) značený PcsB 

mutantní kmen. V celkovém lyzátu z S. pneumoniae jsme poté protein detekovali pomocí 

monoklonální protilátky proti histidinové kotvě.  

 

Příprava plazmidového konstruktu v E. coli a transformace S. pneumoniae  

Chromozomální DNA divokého kmene S. pneumoniae CP1015 jsme použili jako 

templát pro amplifikaci 2 fragmentů (obr. 4.2.): 

(A) první fragment (670 pb) odpovídal C-terminální oblasti proteinu PcsB a byl nazván 

PcsBhis. Z chromozomální DNA jsme ho amplifikovali pomocí primerů gspEco-f a gspHis-r. 

Reverzní oligonukleotid obsahoval kromě sekvence komplementární k 3´ konci 

amplifikovaného genu rovněž 6 tripletů kódujících histidinovou kotvu. Získaný PCR 

fragment jsme po restrikci EcoRI/BamHI klonovali do vektoru pBluescript II KS-. Výsledný 

plazmid pPcsB1 jsme pomnožili v buňkách kmene E. coli JM109. 

(B) druhý fragment RpsB (654 pb) odpovídal oblasti chromozómu S. pneumoniae, která 

bezprostředně následuje za genem pcsB. Z chromozomální DNA kmene CP1015 jsme ho 

amplifikovali pomocí primerů gspBam-f a gspXba-r. Získaný PCR fragment jsme po restrikci 

BamHI/XbaI klonovali do plazmidu pPcsB1. Konečný plazmid, označený pPcsBHis (obr. 

4.2.), jsme pomnožili v buňkách kmene E. coli JM109. 

Před vlastní transformací pneumokoka jsme z plazmidu celý fragment PcsBhis-RpsB 

(1323 pb) štěpili pomocí restrikčních endonukleáz EcoRI/XbaI a transformovali s použitím 

indukované kompetence pomocí syntetického CSP do buněk S. pneumoniae CP1015 (viz 
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 PcsBhis-RpsB         
PCR fragment 

pcsB (1179 pb)                            rpsB (780 pb) 

chromozóm S. pneumoniae 

homologní rekombinace

pcsB (1179 pb)      10xHis              rpsB (780 pb)

chromozóm S. pneumoniae 

metody kap. 3.2.5.2.). Na základě homologní rekombinace mělo dojít k alelické výměně 

sledovaného genu a inzerci histidinové kotvy do chromozómu S. pneumoniae (obr. 4.3.).  

 

Obrázek 4.2. PCR amplifikace a mapa výsledného plazmidu pPcsBHis. A - PCR 
amplifikace fragmentu PcsBhis; B – PCR amplifikace fragmentu RpsB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
f1, colE1 – počátky replikace; amp – gen pro rezistenci k ampicilinu; pcsBhis, resp. rpsB – klonované fragmenty 
amplifikované z chromozomální DNA S. pneumoniae. Znázorněna jsou pouze restrikční místa použitá při 
klonování. 
 

   

Obrázek 4.3. Schéma homologní rekombinace a inzerce histidinové kotvy do 

chromozómu S. pneumoniae. 
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Jelikož fragment PcsBhis-RpsB pro transformaci S. pneumoniae neobsahoval 

rezistenční znak, nemohli jsme transformanty selektovat. Abychom nalezli klon, který má za 

genem pcsB vloženou sekvenci pro histidinovou kotvu, testovali jsme jednotlivé kolonie 

pomocí PCR. Použili jsme následující kombinace oligonukleotidů: gspEco-f + Histag-r - ověří 

přítomnost histidinové kotvy; a gspEco-f + gspXba-r – ověří oblast chromozómu, kde došlo 

k homologní rekombinaci. Pozitivní rekombinantní klon S. pneumoniae jsme nazvali 

CP1015pcsBHis.   

 

Detekce proteinu PcsB v bezbuněčném lyzátu S. pneumoniae  

Divoký kmen S. pneumoniae CP1015 a kmen CP1015pcsBHis jsme kultivovali v 50 

ml média CAT při 37°C do OD400 = 1. Dezintegraci buněk, měření koncentrace proteinů 

v celkových lyzátech, stejně jako SDS-PAGE a přenos proteinů na PVDF membránu jsme 

provedli shodně s protokolem popsaným v kapitole 3.2.7.3. Jako kontrolu jsme použili 

celkový lyzát z E. coli BL21 (DE3) exprimující neglykosylovaný rekombinantní protein PcsB 

fúzovaný s histidinovou kotvou (viz kapitola 4.2.10.). 

Pro imunodetekci epitopem značeného proteinu PcsB jsme použili monoklonální myší 

protilátku proti histidinové kotvě (Sigma) a sekundární protilátku proti myším IgG 

konjugovanou s křenovou peroxidasou (Amersham). Postup detekce byl dále shodný 

s postupem popsaným v kapitole 3.2.7.3., pouze inkubace s primární protilátkou proti 

histidinové kotvě probíhala ve 4°C přes noc. Na základě molekulové váhy jsme určili, zda je 

protein PcsB v S. pneumoniae glykosylován.  

 

 

 

4.3. VÝSLEDKY 

 

 
4.3.1. Citlivost ∆stkP mutantního kmene k různým druhům stresů 

 

Jelikož je proteinkináza StkP membránový protein s extracelulární senzorovou 

doménou, zajímalo nás, zda inaktivace genu stkP povede ke zvýšené citlivosti buněk k 

různým stresovým faktorům, jimž jsou patogenní bakterie vystaveny během infekce 

v hostitelském organizmu. Divoký kmen a ∆stkP mutantní kmen jsme proto vystavili 

účinkům teplotního, oxidativního, osmotického a pH stresu.  
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Nejprve jsme porovnali růst obou kmenů při 37°C v běžném kultivačním médiu CAT. 

∆stkP mutantní kmen byl v časné exponenciální fázi v růstu opožděn; doba zdvojení vzrostla 

z 35 min (divoký kmen) na 55 min, ve stacionární fázi předčasně lyzoval a nedosahoval 

optické denzity divokého kmene (obr. 4.4.A). Poté jsme u obou kmenů S. pneumoniae 

testovali schopnost adaptace na stresové podmínky. 

Teplotní stres. Růst ∆stkP mutantního kmene při teplotě 40°C byl v porovnání s divokým 

kmenem téměř kompletně inhibován (obr. 4.4.A).   

  

Obrázek 4.4. Citlivost ∆stkP mutantního kmene k různým druhům stresů. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A. Růstové křivky divokého kmene (trojúhelník) a ∆stkP mutantního kmene (kosočtverec) rostoucích v CAT 
médiu při teplotě 37°C (prázdné symboly) a 40°C (plné symboly).  
B. 15 min vliv H2O2 stresu na životaschopnost buněk divokého kmene (prázdné sloupce) a ∆stkP mutantního 
kmene (šrafované sloupce).  
C. Růstové křivky divokého kmene (trojúhelník) a ∆stkP mutantního kmene (kosočtverec) rostoucích při 37°C 
v CAT médiu (prázdné symboly) a v CAT médiu s 400 mM NaCl (plné symboly). Osmotický šok byl proveden 
při OD400 = 0,2 (viz metody kap. 4.2.4.) 
D. Růstové křivky divokého kmene (trojúhelník) a ∆stkP mutantního kmene (kosočtverec) rostoucích při 37°C 
v CAT médiu pH 7,5 (prázdné symboly)  a v CAT médiu pH 6,5 (plné symboly). 
Data jsou výsledkem tří nezávislých opakování. Chybové úsečky odpovídají střední chybě průměru. 
 

 

Oxidativní stres. ∆stkP mutantní kmen se v porovnání s divokým kmenem vyrovnával 

podstatně hůře také s oxidativním stresem (obr. 4.4.B). Již po 15 min působení 20 mM H2O2 
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(viz metody kap. 4.2.4.) bylo usmrceno 74% buněk mutantního kmene, zatímco u divokého 

kmene to bylo pouze 10% buněk. Tento rozdíl se pak ještě prohloubil s použitím vyšší 

koncentrace oxidačního činidla. 15ti minutové působení 40 mM  H2O2  přežily již pouze 4% 

buněk mutantního kmene, zatímco u divokého kmene to bylo celých 69%.  

Osmotický stres. Vliv osmotického stresu na růst buněk jsme zaznamenali u obou 

testovaných kultur (obr. 4.4.C). Zatímco divoký kmen po osmotickém šoku (viz metody kap. 

4.2.4) pouze zpomalil růstovou rychlost (doba zdvojení se prodloužila o 21 min), ∆stkP 

mutantní kmen nebyl schopen za daných podmínek v růstu pokračovat a předčasně lyzoval. 

pH stres. Již z dřívějších experimentů s ∆stkP mutantním kmenem bylo zřejmé, že tento 

kmen podléhá předčasné lyzi v alkalickém prostředí (pH 8,0). Kulturu divokého a ∆stkP 

mutantního kmene jsme proto vystavili účinku nízkého pH (5,5; 6,5) (viz metody kap. 4.2.4). 

Při pH 5,5 nebyl ani jeden studovaný kmen schopen růstu (data nejsou prezentována). 

Největší rozdíly v růstu jsme zaznamenali při pH 6,5, při kterém měl ∆stkP mutantní kmen 

oproti divokému kmenu významně prodlouženou lag-fázi a v růstu byl opožděn až o 4 

generace (obr. 4.4.D). pH optimum obou kmenů bylo v rozmezí 7,0-7,5. 

∆stkP mutantní kmen se tedy vzhledem k divokému kmenu S. pneumoniae vyrovnává 

se studovanými druhy stresů obtížněji (oxidativní, osmotický a pH stres) nebo se s nimi není 

schopen vyrovnat vůbec (teplotní stres). To poukazuje na úlohu StkP v regulaci odpovědi 

buňky na vnější stresové podmínky. 

 

 

4.3.2. Analýza transkriptomu ∆stkP mutantního kmene S. pneumoniae 

  

Fenotyp ∆stkP mutantního kmene naznačuje, že proteinkináza StkP hraje důležitou 

úlohu v (i) adaptaci buňky na stresové podmínky (viz výše), (ii) kompetenci a (iii) patogenezi 

(Echenique et al., 2004). Abychom pochopili genetickou podstatu sledovaného fenotypu, 

provedli jsme globální analýzu transkriptomu divokého a ∆stkP mutantního kmene rostoucích 

v médiu CAT při 37°C do exponenciální fáze (viz metody kap. 4.2.5.).    

Ve třech nezávislých experimentech jsme identifikovali 95 genů, jejichž exprese byla 

v ∆stkP mutantním kmenu ovlivněna více než dvojnásobně. Počet těchto genů pak 

představuje více než 4% genomu S. pneumoniae. Jejich seznam je uveden v tabulkách 4.4. a 

4.5., kde jsou jednotlivé geny rozřazeny do skupin podle funkce. Uspořádání genů na 

chromozómu S. pneumoniae pak znázorňují obrázky 4.5. a 4.6. 
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4.3.2.1. Klasifikace genů, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním kmenu snížena 

  

Celkem jsme identifikovali 47 genů, jejichž transkripce byla ∆stkP v mutantním 

kmenu snížena více než dvojnásobně ve srovnání s divokým kmenem S. pneumoniae (tab. 

4.4.). Tyto geny kódují proteiny podílející se na (i) syntéze a degradaci buněčné stěny; (ii) de 

novo syntéze pyrimidinových nukleotidů; (iii) opravách DNA; (iv) virulenci a (v) odpovědi 

buňky na stresové podmínky. Sníženou expresi jsme zaznamenali také u celé řady genů, 

jejichž funkce zůstává zatím neznámá. 

 

Buněčná stěna. Sníženou expresi jsme zaznamenali u několika genů zapojujících se do 

biosyntézy a degradace buněčné stěny. Největší pokles transkripce jsme pozorovali u genů  

spr0096 (11x) a spr0867 (5x) kódujících LysM doménu a pneumokokový autolyzin LytB. 

Výrazné snížení transkripce (10x) jsme pozorovali také u genu spr2021, jenž je homologem 

genu kódujícího u Streptococcus mutans univerzální stresový protein GSP-781 (Chia et al., 

2001a,b).  

Pyrimidinový metabolizmus. Další skupinu genů, jejichž exprese byla v ∆stkP mutatním 

kmenu výrazně snížena (2,4-5,2x), představují geny, jejichž produkty jsou zahrnuty 

v biosyntéze pyrimidinových nukleotidů. Tyto geny, ač nejsou součástí jednoho operonu (obr. 

4.5.), kódují prvních 6 enzymů vedoucích v biosyntetické dráze k tvorbě dUMP.  Celkem jsou 

rozděleny do tří operonů: spr0613-spr0614, spr0865-spr0866 a spr1153-spr1156. Další 2 

geny, spr1053 a spr1165, jejichž exprese byla rovněž ovlivněna, kódují dihydroorotázu PyrC 

a pyrimidinový regulační protein PyrR.  

Oprava DNA. 2-4x byla v ∆stkP mutatním kmenu snížena transkripce několika genů 

účastnících se DNA oprav. Dva z nich, spr1055 a spr1054 kódující DNA-uracil glykozylázu 

(ung) a 8-oxodGTP nukleozid-trifosfatázu (mutX), jsou společně s genem pyrC součástí 

jednoho operonu (obr. 4.5.). Další dva geny, spr1317 a spr1660, jejichž exprese byla 

ovlivněna pouze mírně, kódují O6-methylguanin-DNA methyltransferázu (ogt) a 

exodeoxyribonukleázu (exoA).  

Transport železa. Mezi geny, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním kmenu výrazně 

snížena, patří také geny kódující transportní systémy, které z extracelulárního prostředí 

transportují do buňky buď látky obsahující hemovou skupinu, nebo ionty Fe+2, resp. Fe+3. Ze 

3 transportních systémů pro železo, kterými pneumokok disponuje, byla ovlivněna exprese 2 

z nich. Především se jednalo o geny ABC transportního systému PiuA (operon spr1684-

spr1687; snížení 2,8-4,7x), a dále pak o první gen transportního systému PiaA (spr0934; 
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snížení 2,2x). Transkripce dalších genů piaA operonu a genů kódujících 3. transportní systém 

zůstala nezměněna. 

Oxidativní stres. Další kategorii genů se sníženou expresí v ∆stkP mutantním kmenu 

představují geny, jejichž produkty napomáhají účinné obraně buňky při oxidativním stresu. 

Exprese genu spr1322, který kóduje protein Pdx1 (biosyntéza pyridoxinu), byla snížena 2,1x. 

Stejně tak byla snížena i exprese genu spr1495 kódujícího protein PsaD, jenž je homologem 

thiol-peroxidázy E. coli, která se podílí na likvidaci superoxidu a iontů peroxidu (Novak et 

al., 1998).  

V kategorii Ostatní se mezi geny se sníženou hladinou exprese nachází také gen kódující 

Ser/Thr proteinkinázu StkP. Toto výrazné snížení transkripce (22x) značí, že se skutečně 

jedná o mutantní kmen, který má na chromozómu studovaný gen inaktivován.  

Hypotetické geny představují velkou skupinu reprimovaných genů, jejichž funkce zůstává 

zatím neobjasněna. Gen spr1057, jehož exprese byla v mutantním kmenu ∆stkP snížena 

nejvíce (59x), kóduje konzervovaný hypotetický protein o neznámé biologické funkci 

z rodiny tzv. HAD hydroláz (haloacid dehalogenase-like hydrolase superfamily). Další 

významné snížení exprese jsme zaznamenali pro hypotetické geny spr1319 a spr1320 (6,5x a 

10x). 

 

Tabulka 4.4. Geny, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním kmenu snížena. 

Kategorie 
Název 

lokusu 
Produkt (anglicky) / název genu 

Poměrná 

exprese1  

1. Buněčná stěna  
 spr0096 Hypothetical protein, LysM domain protein -11.01 
 spr0867 Endo-beta-N-acetylglucosaminidase / lytB -4.78 
 spr2021 General stress protein PcsB / pcsB -9.47 
2. Metabolizmus glycerolu  
 spr1344 Glycerol uptake facilitator protein paralog / glpF -2.08 
 spr1990 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase, truncation / glpD -2.01 
 spr1991 Glycerol kinase / glpK -2.58 
3. Pyrimidinový metabolizmus 
 spr0613 Orotidine-5'-decarboxylase / pyrF -2.90 
 spr0614 Orotate phosphoribosyltransferase / pyrE -2.92 

 spr0865 Dihydroorotate dehydrogenase electron transfer subunit / 
pyrDII -4.19 

 spr0866 Dihydroorotate dehydrogenase /pyrD -5.21 
 spr1053 Dihydroorotase (pyrC) -2.83 

 spr1153 Carbamoylphosphate synthase (ammonia), heavy subunit / 
carB -2.69 

 spr1154 Carbamoylphosphate synthase (glutamine-hydrolysing) light 
subunit / carA -2.41 

 spr1155 Aspartate carbamoyltransferase / pyrB -2.47 

 spr1156 Transcriptional attenuation of the pyrimidine operon / uracil 
phosphoribosyltransferase activity / pyrR -2.80 

 spr1165 Uracil permease / pyrP -3.83 
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Tabulka 4.4. pokračování 

Kategorie 
Název 

lokusu 
Produkt (anglicky) / název genu 

Poměrná 

exprese1  

4. Oprava DNA 
 spr1054 8-oxodGTP nucleoside triphosphatase / mutX -3.88 
 spr1055 DNA-uracil glycosylase / ung -4.08 
 spr1317 O6-methylguanine-DNA methyltransferase / ogt -2.02 
 spr1660 Exodeoxyribonuclease / exoA -2.30 
5. Příjem železa 
 spr0934 ABC transporter substrate-binding protein-iron transport -2.23 

 spr1684 ABC transporter membrane-spanning permease - ferric iron 
transport / fatD -2.10 

 spr1685 ABC transporter membrane-spanning permease-ferric iron 
transport / fatC -2.85 

 spr1686 ABC transporter ATP-binding protein-ferric iron transport / 
fecE -3.17 

 spr1687 ABC transporter substrate-binding protein-ferric iron 
transport / fatB -4.70 

6. Oxidativní stres 

 spr1321 Conserved hypothetical protein, Similar to amidotransferase, 
SNO family -2.38 

 spr1322 Pyridoxine biosynthesis protein / pdx1 -2.14 
 spr1495 Thioredoxin-linked thiol peroxidase / psaD -2.21 
7. Ostatní 

 spr0551 Branched-chain amino acid transport system carrier protein / 
brnQ -2.31 

 spr1047 Lipoate protein ligase A / lplA -2.02 
 spr1048 Dihydrolipoamide dehydrogenase / acoL -2.14 
 spr1577 Eukaryotic-type serine/threonine kinase / stkP -22.04 
 spr1657 ABC transporter ATP-binding/membrane spanning protein -2.01 
8. Hypotetické geny 
 spr0084 Conserved hypothetical protein, Rhodanese-like protein -3.24 

 spr0552 Conserved hypothetical protein, M42 glutamyl 
aminopeptidase homologue -2.34 

 spr0652 Conserved hypothetical protein, degV family -4.61 
 spr0709 Hypothetical protein -2.20 
 spr0755 Conserved hypothetical protein, Putative lipoprotein precursor -2.06 
 spr1052 Conserved hypothetical protein, MATE efflux protein family -2.12 
 spr1056 Hypothetical protein -8.81 

 spr1057 Conserved hypothetical protein, Hydrolase haloacid 
dehalogenase-like family -58.52 

 spr1316 Conserved hypothetical protein, Similar to arsenate reductase -2.12 
 spr1318 Hypothetical protein, Putative acetyltransferase -2.19 
 spr1319 Hypothetical protein -6.47 
 spr1320 Conserved hypothetical protein, Similar to hemolysin III -10.16 

 spr1436 Conserved hypothetical protein, Methyltransferase-like 
protein -2.98 

 spr1498 Conserved hypothetical protein, Putative large secreted 
protein -2.05 

 spr1790 Conserved hypothetical protein, Related to sporulation 
protein, SpoIIIJ -2.26 

 
1 - vyjadřuje poměr transkripce genu v ∆stkP mutantním kmenu vztaženo k divokému kmenu S. pneumoniae 
(záporná hodnota znamená pokles exprese genu u mutanta vzhledem k divokému kmenu). 
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Obrázek 4.5. Funkční a chromozomální organizace genů, jejichž exprese byla v ∆stkP 
mutantním kmenu snížena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
žlutě – geny metabolizmu buněčné stěny; zeleně - pyrimidinový metabolizmus, červeně – geny pro transport 
železa, modře - DNA oprava; šedivě – oxidativní stres, fialově – metabolizmus glycerolu, černě - ostatní a 
hypotetické geny;     pravděpodobný promotor;        další geny v operonu;    pravděpodobný terminátor. 
Orientace genů na chromozómu je vyjádřena směrem šipky jednotlivých boxů.  
 

 

4.3.2.2. Klasifikace genů, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním kmenu zvýšena 

 

Celkem jsme identifikovali 48 genů, jejichž transkripce byla v ∆stkP mutantním 

kmenu zvýšena více než dvojnásobně ve srovnání s divokým kmenem S. pneumoniae (tab. 

4.5.). Tyto geny vesměs kódují proteiny podílející se na navození stavu přirozené kompetence 

a transformaci DNA. Dále se jedná o geny indukovatelné CSP, jejichž exprese se zvyšuje 

během stavu kompetence (geny pro bakteriociny a biosyntézu purinových nukleotidů). 

Zvýšenou hladinu exprese jsme zaznamenali také pro geny riboflavinového metabolizmu a 

celou řadu hypotetických genů, jejichž funkce zůstává zatím neobjasněna. 

 

Kompetenční geny a geny indukovatelné CSP. Porovnáním transkripčních profilů divokého 

kmene a ∆stkP mutanta jsme zjistili, že většina genů, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním 

kmenu mnohonásobně zvýšena, patří do skupiny tzv. kompetenčních genů. Proteiny, které 

tyto geny kódují, se u S. pneumoniae účastní buď přímo navození stavu kompetence (časné 

kompetenční geny; zvýšení exprese 7-37x), následného příjmu cizorodé DNA a rekombinace 

(pozdní kompetenční geny; zvýšení exprese 2-8x), nebo v buňce vykonávají jiné funkce, 

přesto však je jejich syntéza indukovatelná CSP (tabulka 4.5.). Tyto výsledky byly překvapivé 

nejen z důvodu, že ∆stkP mutantní kmen má schopnost přirozené kompetence značně 

 

 spr1052      lplA     acoL  spr1056  spr1057    pyrC     mutX      ung 

 spr0084  spr0552 brnQ   spr0096    pyrF     pyrE  spr0652

 spr0709  spr0755     lytB    pyrDII    pyrD   spr0934 

    pyrP     pyrR      pyrB      carA     carB 

  spr1318     ogt   spr1316  spr1320   spr1319     pdx1   spr1321 

spr1498     glpF  spr1436     psaD     exoA  spr1657

spr1790     glpD    glpK    gsp781    fatC      fecE    fatB     fatD 
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redukovanou, ale také proto, že kultivace kmenů probíhala za podmínek, které navození stavu 

kompetence S. pneumoniae neumožňují.  

Riboflavinový metabolizmus. Mezi další geny, jejichž hladina exprese byla v ∆stkP 

mutantním kmenu zvýšena, patří také 4 geny pro riboflavinový metabolizmus. Geny spr0161-

spr0162 a spr0164 jsou součástí jednoho operonu (obr. 4.6.) a jejich produkty se účastní, 

stejně jako produkt genu spr1017, biosyntetické dráhy vedoucí od guanosin-5´-trifosfátu 

(GTP) k flavinmononukleotidu (FMN) a následně k flavinadenindinukleotidu (FAD). 

V kategorii Ostatní je třeba zmínit gen spr1945 kódující cholin vazebný protein PcpA patřící 

mezi pneumokokové adhezivní proteiny. 

 Hypotetické geny představují skupinu genů, jejichž funkce zůstává neobjasněna. Velkou 

skupinu zde tvoří 4 geny spr1023-spr1026, které jsou součástí jednoho operonu (viz obr. 

4.6.). Význam této regulace je zatím nejasný.  

 

Tabulka 4.5. Geny, jejichž exprese byla v ∆stkP mutantním kmenu zvýšena. 

Kategorie 
Název 

lokusu 
Produkt (anglicky) / název genu 

Poměrná 

exprese1  

1. Časné kompetenční geny 
 spr0020 Competence protein / comW 7.18 
 spr0043 Transport ATP-binding protein ComA / comA 9.65 
 spr0044 Transport protein ComB / comB 31.73 
 spr2041 Response regulator / comE 34.76 
 spr2042 Histidine protein kinase / comD 37.81 
 spr2043 Competence stimulating peptide precursor / comC 9.76 

 spr0013
/1819 

Competence-specific global transcription modulator / 
comX/comX2 18.59 

2. Pozdní kompetenční geny 
 spr0857 Competence protein / celB 2.62 
 spr1144 DNA processing Smf protein / smf 2.75 
 spr1724 Single-stranded DNA-binding protein / ssbB 3.27 
 spr1758 Competence induced protein A / cinA 2.26 
 spr1861 Competence protein / cglD 2.54 
 spr1863 Competence protein / cglB 8.02 
 spr1864 Competence protein / cglA 7.57 
3. CSP indukovatelné geny 
produkce bakteriocinů spr0472 BlpY protein / blpY 2.83 
 spr0473 Hypothetical protein / blpZ 2.36 
 spr0474 ABC transporter ATP binding protein / pncP 2.10 

 spr1561  ABC transporter membrane-spanning permease-Na+ export 
/ natB 3.69 

 spr1562 ABC transporter ATP-binding protein-Na+ export / natA 4.30 
purinový metabolizmus spr0021 Adenylosuccinate synthetase / purA 4.31 

 spr0053 Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, catalytic 
subunit / purE 2.75 

 spr0054 Phosphoribosyl glucinamide formyltransferase / purK 2.52 
 spr1109 Formate--tetrahydrofolate ligase / fhs 2.10 
 spr1128 GMP reductase / guaC 2.01 
hypotetické geny  spr0128  Hypothetical protein 3.36 
 spr1407 Hypothetical protein 3.16 
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Tabulka 4.5. pokračování 

Kategorie 
Název 

lokusu 
Produkt (anglicky) / název genu 

Poměrná 

exprese1  

hypotetické geny spr1760 Conserved hypothetical protein 2.18 
 spr1761 Conserved hypothetical protein 2.27 
 spr1857 Hypothetical protein 2.67 
 spr1858 Hypothetical protein 3.30 
 spr1859 Conserved hypothetical protein 5.50 
4. Riboflavinový metabolizmus 
 spr0161 Riboflavin synthase beta chain / ribE 2.12 
 spr0162 Riboflavin biosynthesis; GTP-cyclohydrolase II. / ribA 3.03 
 spr0164 Riboflavin biosynthese; a deaminase / ribD 2.89 
 spr1017  Macrolide-efflux protein / mreA 6.64 
5. Ostatní 
 spr0059 Beta-galactosidase 3 / bgaC 2.01 
 spr0060 Phosphotransferase system sugar-specific EIIB component   2.58 
 spr0561 Cell wall-associated serine proteinase precursor PrtA / prtA 2.23 
 spr1324 Thiamine biosynthesis lipoprotein / apbE 2.25 
 spr1408 Formylmethionine deformylase / def 3.69 
 spr1935 Dihydroxyacid dehydratase / ilvD 3.31 
 spr1945 Choline-binding protein / pcpA 2.77 
6. Hypotetické geny 
 spr1482 Hypothetical protein 2.33 
 spr1623 Hypothetical protein 3.52 
 spr1624 Conserved hypothetical protein 3.75 
 spr1625 Conserved hypothetical protein 3.37 
 spr1626 Hypothetical protein 2.87 

 spr1768 Conserved hypothetical protein, Related to Trp repressor 
binding protein 2.15 

1 - vyjadřuje poměr transkripce genu v ∆stkP mutantním kmenu vztaženo k divokému kmenu S. pneumoniae 
(pozitivní hodnota ukazuje nárůst exprese genu u mutanta vzhledem k divokému kmenu). 
 

Obrázek 4.6. Funkční a chromozomální organizace genů, jejichž exprese byla v ∆stkP 
mutantním kmenu zvýšena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
červeně - časné kompetenční geny; modře – pozdní kompetenční geny; zeleně – kompetenci přidružené geny; 
žlutě – geny pro riboflavinový metabolizmus; černě – ostatní a hypotetické geny;        pravděpodobný promotor; 
         další geny v operonu;     pravděpodobný terminátor. Orientace genů na chromozómu je vyjádřena směrem 
šipky jednotlivých boxů.  
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4.3.2.3. Potvrzení výsledků analýzy transkriptomu pomocí kvantitativní PCR v reálném čase  

 

Jelikož výsledky analýzy transkriptomu mohou být ovlivněny kvalitou DNA čipů, 

fluorescenčním značením cDNA, podmínkami hybridizace i závěrečnou analýzou obrazu, 

bylo nutné získaná data ověřit další nezávislou metodou, která umožňuje kvantifikovat 

expresi genů v reálném čase. Pro tyto účely jsme vybrali metodu kvantitativní PCR v reálném 

čase (qRT-PCR; viz metody kap. 4.2.7.).   

Pro kvantifikaci transkripce metodou qRT-PCR jsme vybrali 14 genů, jejichž exprese 

byla v ∆stkP mutantním kmenu významně ovlivněna (viz metody kap. 4.2.5.4.). Zároveň jsme 

pro tutéž analýzu vybrali další 2 geny, u nichž nebyla pomocí DNA čipů změna transkripce 

zaznamenána (recA, ciaH). K validaci dat jsme použili stejné RNA, které jsme izolovali 

z kultur divokého kmene a ∆stkP mutanta pro účely analýzy transkriptomu. Výsledky ze tří 

nezávislých opakování shrnuje tabulka 4.6.  

 

Tabulka 4.6. Validace dat z analýzy transkriptomu metodou qRT-PCR. 

Poměrná exprese1 Název 

lokusu 
Produkt (anglicky) 

DNA čipy qRT-PCR 
spr0013 Transcriptional regulator ComX1 18.6 16.9 
spr0096 Hypothetical protein, LysM domain protein -11.0 -15.9 
spr0708 Sensor histidine kinase CiaH ∗∗ -1.6 
spr0857 Competence protein CelB  2.62 22.0 
spr0867 Endo-beta-N-acetylglucosaminidase -4.8 -5.5 
spr0934 ABC transporter substrate-binding protein - iron transport -2.2 -1.8 

spr1057 Conserved hypothetical protein, Hydrolase haloacid 
dehalogenase-like family -58.5 -502.2 

spr1109 Formate-tetrahydrofolate ligase  2.1 2.1 

spr1154 Carbamoylphosphate synthase (glutamine-hydrolysing) 
light subunit -2.4 -3.0 

spr1320 Conserved hypothetical protein, Similar to hemolysin III -10.2 -15.7 

spr1684 ABC transporter membrane-spanning permease - ferric 
iron transport -2.1 -10.6 

spr1724 Single-stranded DNA-binding protein SsbB  3.27 23.6 
spr1757 RecA protein ∗∗ 1.6 
spr1864 Competence protein CglA  7.57 53.7 
spr2021 General stress protein GSP-781 -9.5 -7.4 
spr2041 Response regulator ComE 34.7 30.1 

1 - vyjadřuje poměr transkripce genu v ∆stkP mutantním kmenu vztaženo k divokému kmenu S. pneumoniae 
(pozitivní hodnota ukazuje nárůst exprese genu u mutanta vzhledem k divokému kmenu a naopak).  
∗∗ exprese genu není závislá na regulaci StkP. 
  
 

 

Pomocí kvantitativní PCR v reálném čase se nám podařilo potvrdit výsledky analýzy 

transkriptomu získané DNA čipy. V mnoha případech odhalila metoda qRT-PCR mnohem 
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větší rozdíly v relativní genové expresi než DNA čipy. Zvláště patrné je to u genů spr0857, 

spr1057, spr1684, spr1724 a spr1864 (tab. 4.6.).  

Výsledky měření exprese genů oběma použitými metodami jsme porovnali také 

pomocí statistických metod (viz metody kap. 4.2.7.). Zjistili jsme, že získaná data spolu silně 

korelují (obr. 4.7.).  

 

Obrázek 4.7. Korelace (R = 0.94, p = 4.2-07) mezi poměrnou expresí vybraných genů S. 
pneumoniae identifikovanou pomocí DNA čipů a qRT-PCR. Hodnoty poměrné exprese 
jsou log2 transformovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Změna exprese kompetenčních genů S. pneumoniae po indukci kompetence 

syntetickým CSP  

 

Porovnáním transkripčních profilů divokého kmene a ∆stkP mutanta jsme zjistili, že 

mutantní kmen má expresi veškerých kompetenčních genů mnohonásobně zvýšenou, a to i 

v podmínkách, které navození stavu kompetence běžně inhibují. Tyto výsledky byly 

v naprostém rozporu s předpoklady, neboť inaktivace genu pro StkP vede u S. pneumoniae 

k výraznému poklesu přirozené transformovatelnosti této bakterie (Echenique et al., 2004).  

Proto jsme se pomocí kvantitativní PCR v reálném čase rozhodli zjistit, jaký je 

skutečný nárůst exprese com genů během stavu kompetence u divokého kmene S. pneumoniae 

a zda pozorovaná indukce kompetenčních genů u ∆stkP mutantního kmene je dostatečně 

vysoká pro navození tohoto stavu. Pro analýzu jsme vybrali zástupce jak časných (comE, 

comC, comA, comX a comW), tak pozdních (cglA, celB a ssbB) kompetenčních genů. Stav 
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kompetence jsme u S. pneumoniae indukovali přidáním syntetického CSP  (250 ng/ml) do 

média (viz metody kapitola 4.2.6.).  

Hladina exprese kompetenčních genů se po indukci CSP u divokého a ∆stkP 

mutantního kmene významně lišila. Zatímco divoký kmen S. pneumoniae zvýšil v 8. min po 

indukci kompetence transkripci časných com genů řádově 100-800x; ve 13 minutě klesaly 

hladiny mRNA testovaných genů zpět k původním hodnotám (obr. 4.7.). U ∆stkP mutantního 

kmene zůstala naopak hladina exprese časných kompetenčních genů před i po indukci CSP 

nezměněna. Byla sice zvýšena i v neindukovaném stavu (čas 0 min), což se shoduje 

s výsledky analýzy transkriptomu, ale řádově 2-8x nižší, než maximální hladina exprese 

časných com genů zjištěná u divokého kmene po indukci kompetence (obr. 4.7.). 

 

Obrázek 4.7. Exprese vybraných časných kompetenčních genů divokého a ∆stkP 
mutantního kmene před a po indukci kompetence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Relativní hladiny mRNA buněk divokého kmene (prázdné sloupce) a ∆stkP mutantního kmene (šrafované 
sloupce). Kompetence byla indukována během exponenciální fáze růstu přidáním syntetického CSP (250 ng/ml) 
do média. Čas 0 min – kultury před indukcí kompetence; čas 8 a 13 min – kultury 8, resp. 13 min po indukci 
kompetence.  

 

 

Vysoký nárůst exprese po indukci CSP jsme u divokého kmene zaznamenali také pro 

všechny pozdní kompetenční geny (nárůst řádově 1000x v 8 min se ve 13 min ještě zvýšil). U 

∆stkP mutanta zůstala exprese pozdních genů před i po indukci CSP konstantní. Byla sice 

opět zvýšena i v neindukovaném stavu, ale 20-25x nižší než maximální hladina exprese 

pozdních com genů zjištěná u divokého kmene (obr. 4.8.). 
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Obrázek 4.8. Exprese vybraných pozdních kompetenčních genů divokého a ∆stkP 
mutantního kmene před a po indukci kompetence. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Relativní hladiny mRNA buněk divokého kmene (prázdné sloupce) a ∆stkP mutantního kmene (šrafované 
sloupce). Kompetence byla indukována během exponenciální fáze růstu přidáním syntetického CSP (250 ng/ml) 
do média. Čas 0 min – kultury před indukcí kompetence; čas 8 a 13 min – kultury 8, resp. 13 min po indukci 
kompetence.  

 

Pomocí výše uvedených experimentů se nám tak podařilo zjistit, že ∆stkP mutantní 

kmen není schopen dynamicky reagovat na změnu podmínek souvisejících s navozením stavu 

kompetence (po indukci CSP se hladina exprese kompetenčních genů nemění), a dále, že 

úroveň exprese kompetenčních genů ∆stkP mutanta neodpovídá výši transkripce těchto genů 

za stavu kompetence divokého kmene S. pneumoniae.  

 

 

4.3.4. Měření exprese genu comC v rostoucích kulturách S. pneumoniae 

 
Zvýšená hladina exprese kompetenčních genů a neschopnost reagovat na feromon jsou 

charakteristickými znaky tzv. post-kompetenčního stavu kultury (Morrison, 1997). To nás 

vedlo k hypotéze, zda ∆stkP mutantní kmen není již v post-kompetenčním stavu. Pomocí 

analýzy exprese kompetenčního genu comC jsme se proto následně snažili zjistit, ve které fázi 

růstu dochází u ∆stkP mutanta k maximální transkripci kompetenčních genů. Měření bylo 

založeno na principu transkripční fúze mezi genem comC a reportérovým genem luc a bylo 

provedeno přímo na rostoucích kulturách S. pneumoniae divokého a ∆stkP mutantního kmene 

(viz metody kap. 4.2.8.). Výsledek znázorňuje obr. 4.9. 

U divokého kmene s comC::luc transkripční fúzí se luciferázová aktivita objevila 

v časné exponenciální fázi růstu (cca 200 min od počátku kultivace; obr. 4.9.A), která je u S. 

pneumoniae spojena se spontánním navozením přirozené kompetence. Následný pokles 

luminiscence pak souvisel s ukončením exprese genu comC a s odezněním tohoto 

přechodného stavu. Z obrázku 4.9.A je zároveň patrný také krátkodobý pokles buněčné 
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denzity kultury. Částečná lyze buněk je pro období přirozené kompetence rovněž 

charakteristická (viz kapitola 2.2.3.).  

Naproti tomu u ∆stkP mutantního kmene s comC::luc transkripční fúzí jsme 

luciferázovou aktivitu zaznamenali až na konci kultivace po lyzi bakteriální kultury (obr. 

4.9.B). Z toho je zřejmé, že v buňkách také docházelo k expresi genu comC a genu kódujícího 

luciferázu. Luciferin však v tomto případě do buněk nevstupoval a luciferáza s ním reagovala 

až po uvolnění buněčného obsahu. Na základě těchto dat tak nelze období maximální exprese 

genu comC jednoznačně určit. 

U buněk ∆stkP mutantního kmene rovněž docházelo během časné exponenciální fáze 

růstu k částečné lyzi (obr. 4.9.B). Zda tato lyze souvisela s navozením stavu kompetence, 

nelze s jistotou říci. Lze pouze konstatovat, že ve srovnání s divokým kmenem nastává při 

nižší optické denzitě, ale doba jejího trvání je prakticky shodná.  

 

Obrázek 4.9. Monitorování luciferázové aktivity v rostoucích kulturách S. pneumoniae.  
A – divoký kmen s comC::luc transkripční fúzí; B - ∆stkP mutantní kmen s comC::luc 
transkripční fúzí. 
 

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Oba kmeny nesoucí comC::luc transkripční fúzi byly inokulovány do CTM média s 0,66 M luciferinem a 
inkubovány 560 min při 37°C. Luciferázová aktivita (RLU; plné čtverce) a optická denzita (OD492; prázdné 
čtverce) byla zaznamenávána luminometrem, resp. spektrofotometrem každých 7 minut přímo na rostoucích 
kulturách. Výsledné RLU vynesené v grafech jsou vztaženy k příslušné optické denzitě tak, aby byl odfiltrován 
nárůst luminiscence způsobený nárůstem počtu buněk.  
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Pomocí comC::luc transkripční fúze se nám tedy nepodařilo prokázat, zda dochází 

u ∆stkP mutanta k expresi kompetenčních genů již v časné exponenciální fázi růstu. Výše 

popsané výsledky však naznačují možné změny ve složení, popř. propustnosti buněčné 

membrány ∆stkP mutantního kmene. Podrobnější analýza těchto změn by však vyžadovala 

další experimenty, která již nejsou předmětem předkládané dizertační práce. 

 

 

4.3.5. Testování přirozené a CSP indukované kompetence ∆stkP mutantního kmene v  

médiu CAT 

 
Jelikož se nám nepodařilo zjistit, zda se kultura ∆stkP mutantního kmene při OD400 = 

0,4 nachází již v tzv. refraktorní fázi (buňky přechodně nejsou kompetentní a nereagují ani na 

CSP; Morrison, 1997), rozhodli jsme se změřit účinnost transformace buněk divokého a ∆stkP 

mutantního kmene při OD400 = 0,1. Pokud by tyto o dvě generace mladší buňky byly 

kompetentní a reagovaly na CSP, bylo by zřejmé, že to, co pozorujeme u ∆stkP mutantního 

kmene při OD400 0,4, je již post-kompetenční stav. Schopnost navodit stav přirozené a 

indukované kompetence jsme opět měřili v  médiu CAT (viz metody kap. 4.2.9.), ve kterém u 

divokého kmene k navození přirozené kompetence nedochází.  

Účinnost transformace divokého a ∆stkP mutantního kmene se mezi sebou významně 

lišila (tab. 4.7.; obr. 4.10.). Zatímco divoký kmen byl za podmínek, které inhibují navození 

stavu kompetence, kompetentní jen minimálně (účinnost transformace <10-5 %), ∆stkP 

mutantní kmen vykazoval za stejných podmínek účinnost transformace až o tři řády vyšší.  

Po indukci kompetence syntetickým CSP vzrostla naopak účinnost transformace u 

divokého kmene až na 2,3 % (nárůst 105x). U ∆stkP mutantního kmene zůstal počet 

transformantů stejný jako v případě neindukované kultury (tab. 4.7). Účinnost transformace se 

stále pohybovala v rozmezí 0,02-0,2 %. Tyto výsledky jsou tak ve shodě s  daty naměřenými 

pomocí qRT-PCR (nízká hladina exprese kompetenčních genů ∆stkP mutantního kmene a 

neschopnost reagovat na CSP; viz kapitola 4.3.3.).  

Účinnost transformace ani u jednoho z testovaných kmenů nezáležela na stáří 

kultury (OD400 0,1, resp. 0,4; obr. 4.10.) Za sníženou kompetenci ∆stkP mutantního kmene 

tak není odpovědná tzv. refraktorní fáze kultury. 
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Tabulka 4.7. Transformabilita divokého a ∆stkP mutantního kmene (OD400 0,1 a 0,4) v 
médiu CAT před a po přidání syntetického CSP.  
 

OD400  S. pneumoniae  
CSP indukce 

(250 ng/ml) 

Celkový počet 

buněk  

(CFU/ml) 

Počet 

transformantů 

(CFU/ml) 

Účinnost 

transformace (%)

0,1 CP1015 ne 4,85 x 107 < 30 < 6,00 x 10-5 
  ano 4,95 x 107 1,02 x 106 2,06 
 CP1015∆stkP ne 4,20 x 107 4,50 x 104 0,11 
  ano 3,80 x 107 9,25 x 104 0,24 
0,4 CP1015 ne 1,45 x 108 < 30 < 2,07 x 10-5 
  ano 1,15 x 108 2,64 x 106 2,30 
 CP1015∆stkP ne 1,00 x 108 7,33 x 104 0,07 
  ano 1,19 x 108 2,27 x 104 0,02 
Účinnost transformace je vyjádřena jako procento transformovaných (rifampicin rezistentních) buněk vztaženo 
k celkovému počtu buněk. Data jsou výsledkem dvou nezávislých opakování.  
 

 

Obrázek 4.10. Grafické znázornění transformability divokého a ∆stkP mutantního 
kmene S. pneumoniae v médiu, které neumožňuje navození stavu kompetence (1) a po 
indukci CSP (2). A – OD400 0,1; B – OD400 0,4. 
 
   A                                          B 
 

 

 

 

 
 
divoký kmen S. pneumoniae - prázdné sloupce; ∆stkP mutantní kmen - šrafované sloupce; 1 – přirozená 
kompetence v médiu CAT; 2 - CSP indukovaná kompetence v médiu CAT 

 

 

 

4.3.6. Biochemická charakterizace proteinu PcsB  

 

Již v kapitole 4.3.2. o analýze transkriptomu bylo zmíněno, že exprese genu spr2021 

byla v ∆stkP mutantním kmenu ve srovnání s divokým kmenem S. pneumoniae výrazně 

snížena. Tento gen, označovaný též jako pcsB, kóduje protein homologní s univerzálním 

stresovým proteinem GSP-781 S. mutans, který podléhá posttranslační modifikaci glykosylací 

(Chia et al., 2001b). Posttranslační glykosylaci proteinu PcsB S. pneumoniae jsme 

prokazovali nejprve pomocí Schiffova barvení, a následně imunologickou detekcí.  
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Při analýze in silico jsme zjistili, že protein PcsB obsahuje 27-aminokyselinovou 

signální sekvenci navádějící protein do membrány a zároveň neobsahuje kotevní motiv 

LPXTG, což naznačuje jeho možnou sekreci z buňky do okolního prostředí. Pomocí  

programu na predikci posttranslační modifikace proteinů (ExPASy proteomic tools) jsme 

určili pravděpodobné místo glykosylace - asparagin v pozici 43.   

Experimentálně jsme glykosylaci proteinu dokazovali pomocí Schiffova barvení (viz 

metody kap. 4.2.10.). Protein jsme nejprve nadprodukovali v E. coli (obr. 4.11. - barvení 

pomocí Coomassie blue R-250), a poté vystavili oxidačním účinkům kyseliny jodisté (obr. 

4.11. - Schiffovo barvení). Pokud by PcsB byl glykoprotein, docházelo by při oxidaci cukrů k 

tvorbě aldehydových skupin, které po reakci s Schiffovým činidlem dávají vznik červeno-

fialového zabarvení. Z obr. 4.11. je však patrné, že jako glykoprotein jsme na gelu detekovali 

pouze kontrolní protein karboxypeptidázu Y. Též molekulová váha PcsB odpovídala 

posttranslačně nemodifikovanému proteinu.  

Proto jsme následně glykosylaci PcsB testovali přímo v buňkách S. pneumoniae (viz 

metody kap. 4.2.11.). Neprve jsme připravili epitopem (6x His) značený PcsB mutantní kmen, 

a poté v celkovém lyzátu z S. pneumoniae protein detekovali pomocí monoklonální protilátky 

proti histidinové kotvě (obr. 4.12.). Na základě molekulové váhy proteinu jsme určili, že PcsB 

není v buňkách S. pneumoniae glykosylován a nejedná se tedy o glykoprotein.  

 

Obrázek 4.11. Detekce glykosylace proteinu PcsB pomocí Schiffova barvení. 
                         

SDS-PAGE 
.             
 

 

 

 

.  

 

 

 

 
Na SDS-PAGE bylo naneseno 30µg bezbuněčného lyzátu E. coli s nadprodukovaným rekombinantním 
proteinem PcsB (rPcsB; dráha 1) a 0,5 µg kontrolního glykoproteinu karboxypeptidázy Y (Roche; dráha 2). 
Jedna polovina gelu byla obarvena Coomassie blue R-250 (detekce proteinů); druhá polovina Schiffovým 
činidlem (detekce glykoproteinů). Velikost neglykosylovaného proteinu PcsB podle sekvence genu měla být 
43,8 kDa; glykosylované formy pak cca 60 kDa. Velikost kontrolního glykoproteinu je 62 kDa. 

   Coomassie blue R-250    Schiffovo barvení 
   kDa   1      2          kDa   1     2 

rPcsB 

  62 
 
47.5 

KarboxypeptidázaY 
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Obrázek 4.12. Imunodetekce proteinu PcsB v buňkách S. pneumoniae. 

     
      SDS-PAGE                     Imunodetekce  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Na SDS-PAGE (obarveno Coomassie blue R-250) a imunodetekci bylo použito 30µg bezbuněčného lyzátu S. 
pneumoniae CP1015 (dráha 1); 30µg bezbuněčného lyzátu S. pneumoniae CP1015PcsBhis (dráha 2) a 30µg 
bezbuněčného lyzátu E. coli s nadprodukovaným neglykosylovaným proteinem PcsB fúzovaným s histidinovou 
kotvou (rPcsB; dráha 3). Velikost neglykosylovaného proteinu PcsB s histidinovou kotvou je 43,8 kDa; 
glykosylované formy pak cca 62,2 kDa. PcsB-His-Tag S. p. – v S. pneumoniae epitopem značený protein PcsB. 

 

 

 

4.4. DISKUZE 

 

V současné době je stále více zřejmé, že proteinkinázy eukaryotického typu hrají 

významnou úlohu při regulaci celé řady procesů probíhajících v prokaryotických buňkách. 

Známá je také jejich analogie s proteiny dvoukomponentových systémů, které však u 

prokaryot zatím stále představují rozšířenější mechanizmus přenosu signálu. Oba typy 

enzymů tvoří autofosforylované intermediáty a obsahují konzervované a variabilní domény, 

popř. vazebné motivy vážící nukleotidy. Jeden z výrazných rozdílů však spočívá v tom, že 

fosfátová skupina autofosforylované eukaryotické proteinkinázy se neúčastní vlastních 

fosforylačních reakcí a její úloha je spíše regulační ve smyslu udržení aktivního stavu 

enzymu. Nicméně shoda na úrovni funkce, tj. přenos informace, je táž. 

V genomu S. pneumoniae byl nalezen gen kódující Ser/Thr proteinkinázu 

eukaryotického typu StkP (Tettelin et al., 2001). Bylo zjištěno, že inaktivace genu stkP vede k 

předčasné lyzi buněk v alkalickém pH, k výraznému snížení kompetence pro genetickou 

transformaci a k atenuaci virulence (Echenique et al., 2004). Pomocí proteomové analýzy 

  1      2      3      kDa           1    2      3      kDa  

47.5
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PcsB-His-tag S.p. 
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byly též určeny endogenní substráty proteinkinázy StkP, kterými jsou fosfoglukosaminmutáza 

GlmM a α-podjednotka RNA polymerázy (Nováková et al., 2005).  

Druhá část dizertační práce, která se zabývala studiem funkce Ser/Thr proteinkinázy 

StkP v buňkách S. pneumoniae, vedla ke třem důležitým zjištěním: StkP (i) se účastní 

regulace odpovědi buňky na vnější stresové podmínky; (ii) ovlivňuje transkripci 95 genů; a 

(iii) významně se podílí na udržení nízké hladiny exprese kompetenčních genů.  

 

StkP se účastní regulace odpovědi buňky na vnější stresové podmínky 

Jak již bylo několikrát zmíněno, u stkP mutantního kmene byl pozorován fenotyp 

předčasné lyze buněk v alkalickém pH a snížená schopnost virulence (Echenique et al., 2004). 

Jelikož proteinkináza StkP je membránový protein s extracelulární senzorovou doménou, 

domnívali jsme se, že inaktivace genu stkP by mohla mít za následek zvýšenou citlivost 

buněk také k dalším druhům stresů, jimž jsou patogenní bakterie během infekce ve 

svém hostiteli vystaveny. ∆stkP mutantní kmen jsme proto vystavili účinkům teplotního, 

oxidativního, osmotického a pH stresu. 

Pomocí stresových experimentů in vitro jsme tak zjistili, že ∆stkP mutantní kmen není 

schopen růstu za zvýšené teploty (40°C) a rovněž s ostatními druhy stresů se vyrovnává 

podstatně obtížněji než divoký kmen S. pneumoniae. Snížená schopnost adaptace 

na oxidativní stres přitom může být jednou z hlavních příčin avirulentního fenotypu mutanta 

(Echenique et al., 2004). Peroxid vodíku jako oxidační činidlo způsobuje poškození DNA a 

dalších buněčných komponent. V buňkách S. pneumoniae se do regulace exprese enzymů 

důležitých pro odpověď na oxidativní stres zapojují produkty genů psaA a psaD (Tseng et al., 

2002). Mutace v těchto genech pak vede ke zvýšené citlivosti buněk k superoxidu a peroxidu 

vodíku (Tseng et al., 2002). Pozorovaný fenotyp ∆stkP mutanta se tak shoduje s výsledky 

analýzy transkriptomu, které u tohoto kmene odhalily mj. sníženou expresi právě genu psaD 

(viz dále).  

Vystavení buněk účinkům osmotického a pH stresu vedlo ke stejnému závěru, který 

vypovídá o neschopnosti adaptace mutantního kmene na hyperosmotický a pH stres. Podobný 

vliv stresových podmínek na fenotyp mutantního kmene s inaktivovanou proteinkinázou 

eukaryotického typu nebyl doposud popsán. Výjimku tvoří pouze práce o proteinkináze PknB 

S. mutans, kde inaktivace genu vedla ke zvýšené citlivosti mutanta k nízkému pH (Hussain et 

al., 2006).  
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Zvýšená citlivost ∆stkP mutantního kmene k různým druhům stresů pravděpodobně 

také souvisí s pozorovanou sníženou expresí univerzálního stresového proteinu PcsB (viz 

dále).  

 

Proteinkináza StkP ovlivňuje expresi celé řady genů S. pneumoniae 

Proteinkinázy eukaryotického typu ovlivňují u bakterií celou řadu buněčných procesů 

(viz kapitola 2.3.). O StkP je známo, že hraje důležitou úlohu jak v adaptaci buňky na stresové 

podmínky (viz výše), tak v kompetenci a patogenezi (Echenique et al., 2004). Domnívali jsme 

se, že za vznikem tohoto fenotypu musí být globální změna v expresi genů mutantního 

kmene. Proto jsme pomocí DNA čipů provedli analýzu transkriptomu mutantního a divokého 

kmene S. pneumoniae. Zjistili jsme, že v mutantním kmenu je v porovnání s divokým 

kmenem změněna exprese mnoha genů, a to jak pozitivně, tak negativně. Tyto geny kódují 

mj. proteiny důležité pro virulenci, stresové proteiny a proteiny odpovědné za navození stavu 

kompetence. Podrobněji diskutována je funkce pouze některých z nich, neboť se většinou 

jedná o geny, jejichž přesná úloha v buňce zůstává zatím neodhalena.  

lysM, lytB. V mutantním kmenu byla zaznamenána snížená exprese genů kódujících proteiny, 

jež jsou zapojeny do biosyntézy a degradace buněčné stěny. Jedním z nich je hypotetický 

protein obsahující LysM doménu, druhým pak pneumokokový autolyzin LytB. LysM je 

charakteristickou doménou bakteriálních povrchových proteinů, která se často objevuje u 

enzymů degradujících buněčnou stěnu (Joris et al., 1992); je však také přítomna v mnoha 

jiných bakteriálních proteinech. Některé z nich (stafylokokový IgG vazebný protein; intimin 

E. coli) se účastní bakteriální patogeneze (Bateman and Bycroft, 2000). LytB je muramidáza, 

která hraje klíčovou roli zejména při separaci dceřinných buněk (Garcia et al., 1999). Mutace 

v genu lytB vede k výraznému snížení schopnosti buněk kolonizovat nosohltan (Gosink et al., 

2000). 

pcsB. Významně snížena byla v ∆stkP mutantním kmenu také exprese genu pcsB kódujícího 

univerzální stresový protein. Tento protein, označovaný též jako murein-hydroláza, se 

zapojuje do biosyntézy buněčné stěny a do buněčného dělení. Jeho změněná exprese zvyšuje 

senzitivitu buněk S. pneumoniae k různým druhům stresů (Ng et al., 2004). Detailně byl PcsB 

protein studován u Streptococcus mutans (Chia et al., 2001a,b; Mattos-Graner et al., 2001) a 

Streptococcus agalactiae (Reinscheid et al., 2001; 2003), homology však lze nalézt u celé 

řady gram-pozitivních bakterií. PcsB S. mutans, nazývaný též GSP-781, je důležitý pro 

integritu buněčné stěny, zapojuje se do procesu tvorby biofilmu, je proti němu zaměřena 

protilátková imunitní odpověď a jeho exprese se výrazně zvyšuje za stresových podmínek 
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(Chia et al., 2001a,b; Mattos-Graner et al., 2001). Jeho přesná funkce však zatím zůstává 

neznámá. Na rozdíl od S. mutans a S. agalactiae je PcsB protein S. pneumoniae pro 

životaschopnost buněk esenciální (Ng et al., 2004).  

O proteinu GSP-781 S. mutans bylo dále zjištěno, že podléhá posttranslační 

modifikaci glykosylací (Chia et al., 2001b). O významu a průběhu glykosylace jako nástroji 

modifikace proteinů u prokaryot se zatím ví jen velmi málo. Předpokládá se, že jako analogie 

eukaryotických glykosylací mohou být bakteriální glykoproteiny důležité pro (i) stabilitu 

konformace proteinu, (ii) ochranu proti proteolytické degradaci proteinu, (iii) buněčnou 

adhezi nebo (iv) únik před imunitním systémem hostitele (Upreti et al., 2003). Proto jsme se 

následně snažili zjistit, zda také PcsB protein S. pneumoniae podléhá, stejně jako jeho 

homolog u S. mutans, posttranslační modifikaci glykosylací.  

Na základě práce Chia et al. (2001b) jsme předpokládali, že pokud je PcsB 

glykoprotein, bude k jeho glykosylaci docházet též v buňkách E. coli. V tomto 

mikroorganizmu jsme tedy studovaný protein nejprve nadprodukovali, a poté testovali jeho 

glykosylaci pomocí Schiffova barvení. Postranslační modifikaci se nám prokázat nepodařilo. 

Proto jsme následně přímo v buňkách S. pneumoniae připravili epitopem (6x His) značený 

PcsB protein, jehož glykosylaci jsme stanovovali imunologicky na základě jeho molekulové 

váhy. Zjistili jsme, že na rozdíl od GSP-781 S. mutans (Chia et al., 2001b) není PcsB protein 

S. pneumoniae posttranslačně modifikován. Na závěr jsme u obou proteinů porovnali jejich 

aminokyselinové sekvence. Analýza in silico ukázala, že se studované proteiny od sebe liší 

svou C-koncovou oblastí. Proteinu PcsB S. pneumoniae v ní chybí úsek o délce cca 30ti 

aminokyselin, který by mohl být u S. mutans klíčový pro glykosylaci proteinu. Nicméně 

přesné místo glykosylace GSP-781 nebylo ani u S. mutans doposud identifikováno.   

Současné studie zabývající se proteinem PcsB dále ukazují, že exprese genu pcsB je 

regulována dvousložkovým systémem VicRK (Ng et al., 2003). Tento systém je vysoce 

konzervovaný u gram-pozitivních bakterií, kde je znám spíše pod názvem YycFG - podle 

původního pojmenování u Bacillus subtilis (Fabret and Hoch, 1998). Vazebná místa pro 

regulátor VicR se na chromozómu S. pneumoniae nacházejí před geny pcsB, pspA, spr0096, 

spr1875 a spr0709 (Ng et al., 2005). Z výsledků analýzy transkriptomu vyplývá, že exprese 

většiny těchto genů (spr0096, spr0709, lytB a pcsB) byla v ∆stkP mutantním kmenu snížena, 

zatímco exprese vicRKX operonu byla naopak jak u mutanta, tak u divokého kmene S. 

pneumoniae stejná. Toto zjištění je zajímavé hlavně z toho důvodu, že transkripční regulátor 

VicR může pravděpodobně fungovat také nezávisle na senzorové kináze VicK v jiné signální 

dráze regulované jinou kinázou. Tato hypotéza byla vyslovena poté, co bylo zjištěno, že z 
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VicRK TCS S. pneumoniae je esenciální pouze gen vicR (Lange et al., 1999; Throup et al., 

2000; Echenique and Trombe, 2001). To by mohlo znamenat, že kromě kinázy VicK může 

také StkP fosforylovat a tím aktivovat transkripční regulátor VicR. O existenci propojení 

dvoukomponentových regulačních systémů se signalizačními proteiny eukaryotického typu u 

prokaryot se v současné době diskutuje stále častěji (Cozzone, 2005; Zhang et al., 2005). 

V případě proteinkinázy Stk1 Streptococcus agalactiae bylo takové propojení již prokázáno 

in vitro. Stk1 prostřednictvím fosforylace regulátoru CovR dvoukomponentového systému 

CovR/CovS reguluje transkripci cytotoxinů β-H/C a faktoru CAMP (Rajagopal et al., 2006).  

spr1057. Gen, jehož exprese byla v mutantním kmenu ∆stkP snížena nejvíce (59x), kóduje 

konzervovaný hypotetický protein o neznámé biologické funkci z rodiny tzv. HAD hydroláz 

(haloacid dehalogenase-like hydrolase superfamily). Jde o rozsáhlou rodinu hydrolytických 

enzymů o celkově nízké sekvenční podobnosti (< 29%), která je soustředěna do 3 krátkých 

katalytických motivů. Nejdůležitějším z nich je první motiv DXDXT, jehož první aspartát je 

nejvíce konzervován a přímo se účastní fosforyl-transferázových reakcí. Funkce naprosté 

většiny těchto enzymů zůstává neodhalena; výjimku tvoří enzymy patřící mezi 

fosfonohydrolázy, fosfatázy, fosfoglukomutázy, ATPázy, haloacid-dehalogenázy a 

fosfotransferázy (Koonin and Tatusov, 1994; Proudfoot et al., 2004).  

V genomu E. coli byl z řady HAD hydroláz nalezen gen kódující Yjjg nukleotidázu (= 

nukleotid-monofosfát-fosfohydroláza), která defosforyluje nukleotid-monofosfát na nukleozid 

a anorganický fosfát. Fyziologická funkce nukleotidáz není u prokaryot příliš známá. U 

eukaryot tyto enzymy společně s nukleozidovými kinázami regulují buněčnou koncentraci 

ribo- a deoxyribonukleotidů. Tyto enzymy mívají širokou substrátovou specifitu. Protein Yjjg 

E. coli je popsán jako úzce specifický pro substráty 5´-dTMP, 5´-dUMP a 5´-UMP a je tak 

pravděpodobně zapojen do metabolismu pyrimidinů (Proudfoot et al., 2004). Jelikož analýza 

transkriptomu odhalila mezi geny, jejichž exprese byla v závislosti na nepřítomnosti StkP 

signifikantně snížena, rovněž i geny pyrimidinového metabolizmu, porovnali jsme pomocí 

programu BLAST sekvenci proteinu Yjjg E. coli se sekvencí konzervovaného hypotetického 

HAD proteinu S. pneumoniae. Zjistili jsme, že tyto dva proteiny jsou z 32% identické a 

shodují se ve všech důležitých katalytických doménách. Přesná funkce a substrátová specifita 

HAD proteinu S. pneumoniae však zůstává zatím neznámá.  

ung, mutX. Gen spr1057, kódující HAD hydrolázu, je prvním genem v operonu spr1052-

spr1057, jehož exprese byla v ∆stkP mutantním kmenu snížena. Jeho součástí jsou také geny 

ung a mutX, kódující DNA-uracil glykozylázu a 8-oxodGTP nukleozid-trifosfatázu, což jsou 
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enzymy účastnící se opravných mechanizmů DNA. MutX S. pneumoniae je homolog MutT 

proteinu E. coli, jenž hydrolyzuje 8-oxo-dGTP na 8-oxo-dGMP, což chrání buňku před 

inkorporací chybného nukleotidu do DNA (Mejean et al., 1994; Bessman et al., 1996).  

pyrimidinový metabolizmus. Další skupinu genů, jejichž exprese byla v ∆stkP mutatním 

kmenu výrazně snížena, představují geny, jejichž produkty jsou zahrnuty v biosyntéze 

pyrimidinových nukleotidů. Ačkoliv jsou součástí 5ti různých operonů, kódují prvních 6 

enzymů vedoucích v biosyntetické dráze k tvorbě dUMP. První gen v operonu 

pyrRpyrBcarAcarB kóduje regulační protein PyrR. Regulace exprese pyrimidinových genů 

probíhá u B. subtilis mechanizmem atenuace transkripce (Turner et al., 1994; Lu and Switzer, 

1996). Při vysoké intracelulární hladině UMP způsobuje PyrR regulátor terminaci transkripce 

vazbou na konzervované sekvence a sekundární struktury mRNA ve 3 tzv. atenuačních 

oblastech, nazývaných anti-antiterminátor (Switzer et al., 1999). Touto vazbou dochází k ρ-

nezávislé terminaci transkripce.  

 Analýzou sekvencí nacházejících se před transkripčními počátky genů pyrimidinového 

regulonu, jsme zjistili přítomnost vysoce konzervovaného sekvenčního motivu 5‘-

ARUCCNGNGAGGYU-3‘. Tento motiv se nalézá na pyrRpyrBcarAcarB mRNA, v 

mezigenové oblasti pyrBcarA a pyrFpyrE a na pyrP vedoucí sekvenci. Sekundární struktury, 

které v těchto oblastech může RNA tvořit, jsou shodné se sekundárními strukturami, které 

byly popsány pro regulaci transkripce pyrimidinového operonu u B. subtilis (Switzer et al., 

1999). To naznačuje, že mechanizmy regulace exprese genů pyrimidinového metabolizmu 

jsou u S. pneumoniae a B. subtilis pravděpodobně shodné. Jelikož však byla exprese těchto 

genů (včetně pyrR genu) u ∆stkP mutantního kmene snížena, je zřejmé, že u S. pneumoniae 

musí existovat kromě mechanizmu atenuace transkripce ještě jiný způsob regulace transkripce 

pyr operonů.  

Současně se sníženou expresí genů pyrimidinového metabolizmu došlo v buňkách 

∆stkP mutantního kmene ke zvýšené transkripci některých genů purinového metabolizmu. 

V případě genů purA a purC by se tato zvýšená exprese dá zdůvodnit pročítáním terminátorů 

předchozích kompetenčních genů comW a comAB (Peterson et al., 2004; Dagkessamanskaia 

et al., 2004).  Nicméně je rovněž známo, že hladovění na pyrimidiny vede v buňce ke zvýšené 

syntéze purinových nukleotidů a naopak (Neidhardt et al., 1987). 

piuA. Z analýzy transkriptomu divokého kmene a ∆stkP mutanta jsme dále zjistili, že mezi 

geny, jejichž exprese byla v mutantním kmenu výrazně snížena, rovněž patří geny kódující 

transportní systém pro železo PiuA. Schopnost získat železo z extracelulárního prostředí je 

přitom pro bakteriální patogenezi naprosto klíčová (Schryvers and Stojiljkovic, 1999; 
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Janakiraman and Slauch, 2000; Velayudhan et al., 2000). Snížená exprese těchto genů by tak 

mohla přímo souviset s atenuací virulence mutantního kmene pozorovanou in vivo na myším 

modelu (Echenique et al., 2004). Proto jsme se rozhodli sledovat schopnost ∆stkP mutanta 

transportovat železo z extracelulárního prostředí do buňky. Pro nepřímé měření intracelulární 

koncentrace iontů železa jsme využili vlastností antibiotika streptonigrinu, které pro svůj 

bakteriocidní efekt vyžaduje v buňce přítomnost iontů Fe2+ (Bolzan and Bianchi, 2001). 

Předpokládali jsme tak, že pokud má ∆stkP mutantní kmen schopnost transportovat železo do 

buňky sníženou, bude k toxickému účinku antibiotika rezistentní. 

Citlivost divokého a ∆stkP mutantního kmene k účinku streptonigrinu jsme testovali 

měřením inhibičních zón růstu kolem antibiotikových disků nasycených 5 µg streptonigrinu 

(data zde nejsou prezentována). Zjistili jsme, že oba kmeny vykazují pro ionty železa stejnou 

transportní kapacitu. Vysvětlením pak pravděpodobně je skutečnost, že PiuA není u S. 

pneumoniae jediným transportním systémem pro železo. Pneumokok disponuje ještě dalšími 

dvěma podobnými systémy (PiaA, resp. PitA), které transportují z extracelulárního prostředí 

buď látky obsahující hemovou skupinu, nebo ionty Fe2+, resp. Fe3+ (Brown et al., 2002). 

Transportní systém PiuA není tedy dominantním a je výše zmíněnými systémy zastupitelný. 

Nicméně inaktivace operonů piaA a piuA vede k významnému snížení virulence S. 

pneumoniae (Brown et al., 2001). Způsob regulace operonu piuA proteinkinázou StkP je 

zatím nejasný. 

pdx1, psaD. Další kategorii genů se sníženou expresí v mutantním kmenu představují geny, 

jejichž produkty napomáhají účinné obraně buňky před oxidativním stresem. Tato snížená 

transkripce přesně odpovídá pozorovanému fenotypu mutanta, jehož buňky jsou citlivé 

k účinku peroxidu vodíku (viz výše). Jedním z genů, jejichž exprese byla v mutantním kmenu 

snížena, je gen pdx1 kódující protein, který se účastní biosyntézy pyridoxinu. Pyridoxin je 

esenciálním koenzymem řady různých enzymů a efektivním biologickým antioxidantem 

(Ehrenshaft et al., 1999). Druhým genem je gen psaD. Funkce PsaD proteinu je v buňce 

spojována s regulací exprese enzymů, které se účastní odpovědi na oxidativní stres, a 

s udržováním vnitřní homeostáze (Tseng et al., 2002). 

 

StkP se v buňce podílí na udržení nízké hladiny exprese kompetenčních genů 

Analýza transkriptomu ∆stkP mutantního kmene odhalila mnohonásobné zvýšení 

transkripce většiny kompetenčních genů S. pneumoniae, a to v podmínkách, které přirozenou 

kompetenci běžně inhibují. Tyto výsledky jsou tak v rozporu s daty publikovanými v práci 
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Echenique et al. (2004), ve které autoři popisují funkci proteinkinázy StkP jako pozitivního 

regulátoru transkripce comCDE operonu. Příčinou této neshody je pravděpodobně odlišný 

metodický přístup autorů výše zmíněné publikace, kteří ke stanovení hladiny mRNA v 

buňkách používali metodu Northern přenosu (RNA hybridizace), která je podstatně méně 

citlivá než námi používané DNA čipy. 

Ačkoliv se s autory publikace Echenique et al. (2004) neshodneme na výši exprese 

kompetenčních genů v ∆stkP mutantním kmenu, u mutanta pozorujeme stejný fenotyp 

redukované transformability. Otázkou tedy je, co je příčinou tohoto fenotypu. Na první pohled 

by se mohlo zdát, že jde o další typ tzv. CUP mutanta (z anglického competence up), který 

sice má díky mutaci (G→T záměna v transkripčním terminátoru pro tRNAArg, který se 

nachází těsně před geny comCDE, vede k destabilizaci terminátoru) zvýšenou expresi 

kompetenčních genů comCDE, nečekaně však vykazuje sníženou účinnost transformace 

(Martin et al., 2000; Guiral et al., 2006). Při podrobnější analýze fenotypu CUP mutanta a 

mutanta v stkP genu jsme však dospěli k závěru, že se od sebe liší celou řadou vlastností. 

Nejdůležitější rozdíly spočívají především v úrovni  exprese comCDE genů a ve schopnosti 

indukovat v buňkách stav kompetence po přidání syntetického CSP do média. Zatímco CUP 

mutant má ve srovnání s divokým kmenem S. pneumoniae zvýšenou transkripci com genů 

řádově 8-10x a na CSP odpovídá navozením kompetence (Guiral et al., 2006), ∆stkP 

mutantní kmen má zvýšenou transkripci com genů řádově 10-37x a na indukci kompetence 

syntetickým CSP nereaguje. Dalším fenotypovým rozdílem je přítomnost pro pneumokoky 

netypické β-hemolýzy u CUP mutanta (Guiral et al., 2006), na rozdíl od klasické α-hemolýzy 

∆stkP mutantního kmene.      

V roce 2004 identifikoval Peterson a kol. pomocí DNA čipů 22 genů, které jsou pro 

stav kompetence, příjem cizorodé DNA a následnou rekombinaci absolutně nezbytné. 

Podrobným porovnáním našich výsledků z analýzy transkriptomu s těmito již publikovanými 

daty jsme zjistili dvě následující skutečnosti:  

(i) exprese všech důležitých tzv. časných kompetenčních genů byla v ∆stkP mutantním kmeni 

zvýšena; toto zvýšení pak odpovídalo úrovni transkripce, která byla pozorována u divokého 

kmene S. pneumoniae po indukci kompetence syntetickým CSP (Peterson et al., 2004; 

Dagkessamanskaia et al., 2004);  

(ii) exprese tzv. pozdních kompetenčních genů nedosahovala úrovně transkripce, která byla 

pozorována u S. pneumoniae během stavu kompetence (Peterson et al., 2004; 

Dagkessamanskaia et al., 2004); a navíc, exprese některých důležitých genů nebyla zvýšena 

vůbec (geny celA, coiA, dalA, cclA, recA, cglC, cflA, cflB).  
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Proč tomu tak bylo, zůstává zatím otázkou, nicméně by se mohlo jednat o jeden 

z možných důvodů, proč má kultura ∆stkP mutantního kmene sníženou schopnost 

transformability. Výše zmíněné geny byly totiž již dříve označeny za nepostradatelné pro 

příjem DNA a rekombinaci (Pestova and Morrison, 1998; Peterson et al., 2004). 

Všechny pozorované zvýšené i bazální hladiny exprese kompetenčních genů byly 

měřeny za podmínek, které běžně k navození kompetence u divokého kmene S. pneumoniae 

nevedou. Zajímalo nás proto, jak se změní exprese vybraných kompetenčních genů u 

divokého a ∆stkP mutantního kmene po indukci kompetence syntetickým CSP, a dále, zda 

pozorovaná zvýšená transkripce com genů u mutantního kmene je dostatečně vysoká pro 

navození přirozené kompetence. Dynamika exprese kompetenčních genů během stavu 

kompetence byla sice v minulosti již několikrát studována (Pestova and Morrison, 1998; Lee 

and Morrison, 1999; Martin et al., 2000; Peterson et al., 2000; 2004), nicméně rozdíly 

v naměřených datech, které mohou souviset s použitou testovací technikou, kvalitou DNA 

čipů, popř. izolací RNA, jsou natolik velké, že se z nich reálná hodnota odvodit nedá. Proto 

jsme se rozhodli stanovit nárůst exprese com genů během stavu kompetence pro divoký a 

∆stkP mutantní kmen pomocí kvantitativní PCR v reálném čase. 

Expresi časných i pozdních kompetenčních genů jsme porovnali v časovém rozmezí 

8mi a 13ti minut od indukce kompetence syntetickým CSP. Tento časový interval, vybraný na 

základě dat o expresi kompetenčních genů publikovaných v Peterson et al. (2000), odpovídá 

naměřené maximální expresi časných (8 min) a pozdních (13 min) kompetenčních genů 

během stavu kompetence S. pneumoniae. Divoký kmen na indukci kompetence reagoval 

mnohonásobně zvýšenou expresí jak časných, tak pozdních kompetenčních genů. Naproti 

tomu u ∆stkP mutantního kmene zůstala hladina exprese com genů před i po indukci CSP 

nezměněna. Byla sice zvýšena i v neindukovaném stavu, což se shoduje s výsledky analýzy 

transkriptomu, ale řádově 2-8x  (časné com geny), resp. 20-25x (pozdní com geny) nižší než 

maximální hladina exprese těchto genů zjištěná po indukci CSP u divokého kmene S. 

pneumoniae. 

Výše popsané výsledky tak objasňují, proč má kultura ∆stkP mutantního kmene 

významně redukovanou transformabilitu. Pravděpodobně to lze přičíst nedostatečné expresi 

kompetenčních genů. V důsledku snížené hladiny transkripce časných com genů dochází 

k dramatickému poklesu exprese rovněž pozdních com genů, což vede ke vzniku výše 

popsaného fenotypu ∆stkP mutanta. Proč však má tento mutantní kmen ve srovnání 

s divokým kmenem S. pneumoniae většinu kompetenčních genů nadprodukovaných i 

v podmínkách, které navození stavu kompetence reprimují, zůstává stále nezodpovězené.   
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Další otázkou také je, proč kultura ∆stkP mutantního kmene neodpovídá na exogenní 

signál zprostředkovaný syntetickým CSP. Charakteristickým znakem kompetence S. 

pneumoniae je její rychlý nástup a stejně rychlý pokles, a to i přesto, že induktor (CSP) je 

v okolním prostředí neustále přítomen. Po dobu přibližně jedné až dvou generací nejsou 

buňky navíc schopny kompetenci znovu navodit a nereagují ani na syntetické CSP přidané do 

média (tzv. refraktorní fáze; Morrison, 1997). To nás vedlo k myšlence, zda to, co pozorujeme 

u ∆stkP mutantního kmene není pouze post-kompetenční stav, kdy v buňce sice ještě je 

zvýšená hladina kompetenčních genů, ale kultura již na CSP nereaguje. To vše by pak mohlo 

znamenat, že ∆stkP mutantní kmen není nekompetentní, nýbrž naopak, že buňky ∆stkP 

mutanta jsou hyperkompetentní (tj. ke kompetenci dochází v časných fázích růstu populace, a 

to i v podmínkách, které kompetenci inhibují).  

K ověření této hypotézy jsme nejprve použili reportérový systém, ve kterém byl gen 

luc kódující luciferázu fúzován s kompetenčním genem comC (Bergé et al., 2002). Na 

základě měření luciferázové aktivity jsme takto chtěli sledovat expresi genu comC přímo 

v průběhu bakteriálního růstu (Prudhomme and Claverys, 2006), a stanovit tím období 

kompetence ∆stkP mutantního kmene. Jelikož však luciferin (pravděpodobně z důvodu 

změny permeability buněčného obalu ∆stkP mutanta) do buněk mutantního kmene 

nevstupoval, museli jsme zvolit jinou strategii. Tou bylo měření transformability různě 

starých kultur divokého a ∆stkP mutantního kmene před a po indukci kompetence.  

Analýzu transkriptomu i měření exprese kompetenčních genů jsme testovali u kultur 

ze střední exponenciální fáze růstu (OD400 0,4). Pokud by tedy v této době byl ∆stkP mutantní 

kmen již v post-kompetenčním stavu, znamenalo by to, že kompetence musela proběhnout již 

u o dvě generace mladších buněk, tzn. při OD400 kultury cca 0,1 (časná exponenciální fáze). 

Proto jsme pro měření transformability buněk S. pneumoniae vybrali právě tuto optickou 

denzitu. Zatímco divoký kmen byl za podmínek, které inhibují navození stavu kompetence, 

kompetentní jen minimálně, ∆stkP mutantní kmen vykazoval za stejných podmínek účinnost 

transformace až o tři řády vyšší. Tyto výsledky tak odpovídaly pozorovanému nárůstu exprese 

kompetenčních genů u ∆stkP mutanta i v „nekompetenčních“ podmínkách. Po indukci 

kompetence syntetickým CSP vzrostla naopak účinnost transformace u divokého kmene 105x, 

zatímco ∆stkP mutantní kmen na přítomnost feromonu ve svém okolí nereagoval. Tato data 

tak byla opět v souladu s předchozím zjištěním, že exprese kompetenčních genů není na rozdíl 

od divokého kmene u ∆stkP mutanta indukovatelná CSP.  Jelikož účinnost transformace 

nezáležela na stáří testované kultury (OD 0,1, resp. 0,4), je zřejmé, že za neschopnost 
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reagovat na CSP a za nízkou transformabilitu není u ∆stkP mutantního kmene odpovědná tzv. 

refraktorní fáze (Morrison et al., 1997). 

Jedna z hypotéz, proč ∆stkP mutantní kmen nereaguje na kompetenční feromon, pak 

hovoří o nedostatečné expresi receptoru pro CSP. Tím je proteinkináza ComD, která se po 

navázání CSP autofosforyluje a předává signál dál do buňky, kde se rozbíhá celý kompetenční 

okruh (Luo and Morrison, 2003). Pokud je na povrchu buňky těchto receptorů málo, může 

dojít k tomu, že jsou již plně obsazeny feromonem produkovaným buňkou. A ačkoliv je 

předávaný signál pro navození stavu kompetence nedostatečný, neexistuje možnost, jak jej 

zesílit. Výsledkem je tedy pouze „mírně“ zvýšená exprese kompetenčních genů.  

Pokud tedy shrneme závěry, ke kterým jsme dospěli na základě dosažených výsledků, 

zjistíme, že ∆stkP mutantní kmen má po celou dobu růstu „mírně“ zvýšenou expresi většiny 

kompetenčních genů, nereaguje na přítomnost kompetenčního feromonu, zároveň však za 

nepermisivních podmínek vykazuje až tisíckrát vyšší transformabilitu než divoký kmen. Jaký 

je vztah mezi StkP a regulací exprese těchto genů však zůstává stále v rovině spekulací. Jisté 

je, že proteinkináza StkP se v buňce podílí na udržení nízké hladiny transkripce těchto genů.  

Jak a zda vůbec by mohla expresi kompetenčních genů ovlivňovat fosforylace alfa 

podjednotky RNA polymerázy (jeden ze substrátů StkP) zatím nedovedeme vysvětlit. 

Kovalentní modifikace tohoto proteinu by však mohla vést ke změně afinity RNA polymerázy 

k promotorovým oblastem jednotlivých genů, popř. transkripčním faktorům. Námi provedená 

analýza promotorových sekvencí genů, jejichž transkripce byla v důsledku nepřítomnosti 

proteinkinázy StkP změněna, však neodhalila v těchto oblastech žádné společné motivy.  

Alespoň částečnou odpověď na téma regulace exprese kompetenčních genů 

proteinkinázou StkP by pak mohlo přinést také vzájemné porovnání transkripčních profilů 

divokého kmene, ∆stkP mutanta a dvojitého ∆phpPstkP mutanta, u něhož dochází k obnovení 

přirozené kompetence. Předpokládáme, že tato celková analýza by mohla pomoci objasnit 

vztah mezi StkP, PhpP a ostatními proteiny účastnícími se procesu přirozené kompetence 

v buňkách S. pneumoniae.   
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5 .   Z ÁV Ě R 

 

 

 Předmětem této dizertační práce bylo pokusit se objasnit funkci Ser/Thr 

proteinfosfatázy PhpP a Ser/Thr proteinkinázy StkP eukaryotického typu u patogenní bakterie 

Streptococcus pneumoniae. Pomocí různých molekulárně biologických metod jsme zjistili 

následující skutečnosti: 

 

• proteinfosfatáza PhpP je esenciální pro životaschopnost buněk S. pneumoniae; 

 

• mutantní kmen s chromozomální delecí genů phpP-stkP je životaschopný a přirozeně 

kompetentní; 

 

• mutantní kmen s chromozomální delecí genů phpP-stkP vykazuje defekt v tvorbě 

buněčné přepážky a v buněčném dělení; 

 

• proteinkináza StkP se účastní regulace odpovědi buňky na vnější stresové podmínky; 

 

• proteinkináza StkP ovlivňuje expresi celé řady genů, z nichž některé kódují proteiny 

důležité pro virulenci, stresovou odpověď nebo navození stavu kompetence; 

 

• proteinkináza StkP se v buňce podílí na udržení nízké hladiny exprese kompetenčních 

genů. 
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6 .   S E Z N A M   P O U Ž I T Ý C H   Z K R A T E K 

 
 
A268, 280 absorbance při 260, resp. 280 nm 
BSA hovězí sérum albumin 
cAMP cyklický adenozin-5’-monofosfát 
CFU colony forming unit 
CSP kompetenci stimulující peptid 
DAB diaminobenzidin 
DMSO dimetylsulfoxid 
DNA deoxyribonukleová kyselina  
cDNA komplementární DNA 
dNTP, dUMP  2’-deoxyribonukleotid-5’-trifosfát,  2’-deoxyuridin-5’-monofosfát 
DTT dithiothreitol 
EDTA kyselina etylendiaminotetraoctová, dvojsodná sůl 
His histidin 
IgG imunoglobulin G 
IPTG izopropyl β-D-thiogalaktozid 
OD400, 600 optická denzita při 400, resp. 600 nm 
ORF otevřený čtecí rámec 
pb  páry bází 
PCR polymerázová řetězová reakce 
PPi difosfát (P2O7

4-) 
PVDF polyvinylidendifluorid 
qRT-PCR kvantitativní PCR v reálném čase 
RBS ribozomální vazebné místo 
RNA  ribonukleová kyselina 
mRNA mediátorová RNA 
rRNA ribozomální RNA 
SDS dodecylsulfát sodný 
SDS-PAGE  elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s SDS 
Ser serin 
STPK eukaryotní Ser/Thr proteinkináza 
STPP eukaryotní Ser/Thr proteinfosfatáza 
TCS dvousložkový systém 
Thr threonin 
Tris Tris(hydroxymetyl)aminometan 
U  enzymatická jednotka 
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