Úloha C1 – studijní materiál
Plasmidy
Plasmid je označení pro samostatně se replikující kruhovou molekulu DNA velikosti zhruba 1
až 200 kb. Pro účely této úlohy si představíme plasmidy z pohledu rekombinantních technologií
a rozdělíme si je na 2 typy: plasmidy klonovací a expresní
1. Klonovací plasmidy
Klonovací plasmidy jsou uzpůsobeny k tomu, aby byly z buněk snadno izolovatelné v dostatečném množství a kvalitě. K tomu je třeba použít kmeny buněk vhodné ke klonování.
Kmeny určené pro klonování jsou pro tyto účely geneticky upraveny: jsou relativně nepatogenní, nedochází k degradaci plasmidové DNA působením nukleas, plasmidy jsou
v buňkách přítomny v mnoha kopiích.
Klonovací plasmid se podle účelu skládá zejména z následujících částí:
• Replikační počátek (ori ) – v tomto místě začíná replikace plasmidu
• Selekční marker – většinou se jedná o rezistenci k antibiotiku. Kultivací buněk
v přítomnosti tohoto antibiotika zajistíme, že v kultuře budou růst pouze buňky
obsahující cílový plasmid. Přítomnost antibiotika v mediu je pro buňku navíc znamením, že daný plasmid je pro její přežití důležitý. Buňka si ho tedy namnoží do
mnoha kopií.
• Multiklonovací místo (MCS), někdy též polylinker – místo, do nějž je vložen gen
zájmu. MCS obsahuje rozpoznávací místa pro restrikční endonukleasy, aby bylo
možno s tímto genem manipulovat.
Dále může klonovací plasmid obsahovat tzv. reportérový gen, který nám pomáhá zjistit,
zda došlo k začlenění DNA úseku do multiklonovacího místa.
2. Expresní plasmid
Expresní plasmid je uzpůsoben k produkci proteinů. Produkce proteinů probíhá v expresních kmenech buněk. Stejně jako u klonovacích kmenů je i zde komerčně dostupná
široká škála kmenů lišících se například schopností tvořit disulfidické můstky, produkci
proteinu je tak možné optimalizovat podle konkrétní potřeby.
Expresní plasmid obsahuje stejné elementy jako klonovací plasmid, ale má navíc elementy, které se vztahují k expresi genů. Patří sem promotor – část DNA, kde se zahajuje
transkripce genu. Míra transkripce by navíc měla být externě regulovatelná, např. přídavkem induktorů exprese. Vyprodukovaný protein je dále třeba z buňky získat. Izolaci
proteinu mohou usnadnit např. afinitní značky, které se k proteinům přidávají. Velice
rozšířená je tzv. histidinová kotva, kdy se na jeden konec proteinu přidá alespoň 6 histidinů. Některé značky také mohou zvyšovat rozpustnost a stabilitu proteinu a značkou
může být i další protein.

Restrikční endonukleasy
Restrikční endonukleasy jsou hydrolytické enzymy rozpoznávající specifické sekvence
(často palindromy) nukleových kyselin. V tomto místě dochází k hydrolýze fosfodiesterové vazby. Štěpení může být symetrické (tzv. tupé konce) nebo může na jednom z řetězců vznikat různě dlouhý převis (tzv. lepivé konce). Pro klonování je důležité, že štěpením dvou různých molekul DNA jedním enzymem vznikají konce, které jsou navzájem
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komplementární a mohou být tedy snadno spojeny. Pojmenovávání těchto enzymů se
řídí zvláštní nomenklaturou. Např. enzym EcoRI: E znamená, že byl enzym izolován
z bakterie rodu Escherichia, co znamená druh coli, R je kmen RY13 a I značí, že jde
o první nalezený restrikční enzym v tomto rodu bakterie. V této úloze budeme technické
informace o těchto enzymech hledat na stránkách firmy New England Biolabs, kde
lze najít různé šikovné nástroje pro práci s restrikčními endonukleasami.
Restrikční reakce probíhají většinou při 37 ◦ C po dobu několika hodin a v prostředí, které
je třeba nastavit pomocí různých pufrů. Volbou vhodného pufru lze zajistit optimální
aktivitu enzymu a v mnoha případech lze výhodně štěpit dvěma různými enzymy v jedné
reakci.

Elektroforéza
Elektroforéza patří mezi základní biochemické separační metody. V této úloze se zaměříme na agarosovou gelovou elektroforézu, která se používá hlavně k separaci nukleových kyselin.
Molekula DNA i RNA je díky přítomnosti fosfátových skupin záporně nabitá a zavedemeli ji tedy do stejnosměrného elektrického pole, začne se pohybovat k anodě. Tento děj
ale musíme zasadit do nějakého stabilizujícího prostředí, které zabrání difuzi. V tomto
případě použijeme polysacharid agarosu, která po rozvaření a zchladnutí vytvoří gel.
V gelu jsou přítomny póry (jejich velikost lze ovlivnit koncentrací agarosy), skrz které
musí molekuly nukleových kyselin při migraci procházet. Přitom platí, že větší molekula
bude muset překonávat větší odpor a během separace se tedy bude zbrzďovat. Po nějaké
době se tedy fragmenty přítomné ve vzorku rozdělí podle velikosti – menší fragmenty
doputují dál a naopak. Abychom mohli odhadnout velikost separovaných fragmentů,
musíme na gel nanést také standard, tj. směs fragmentů o známé délce. Tyto standardy
jsou opět komerčně dostupné a volí se podle očekávané velikosti separovaných molekul.
Separované molekuly je také třeba nějak vizualizovat. K tomu se používají např. fluorescenční značky, které se na nukleovou kyselinu navážou a společně potom pod UV
světlem fluoreskují. Často je používán např. ethidium-bromid, který je ale velice silným mutagenem a je proto nahrazován jinými netoxickými barvivy (GelRed, SYBR Safe,
aj.) Kromě fluorescenčního značení lze použít také např. radioaktivní značení pomocí
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Bioinformatické nástroje
Pokud známe sekvenci genu či proteinu, se kterým pracujeme, můžeme pomocí různých bioinformatických nástrojů zjistit mnoho užitečných informací, které při klonování
použijeme. Celou řadu jich naleznete například na stránkách http://expasy.org/.
Pro přeložení genu do polypeptidového řetězce můžeme využít nástroj Translate. Do
pole pro sekvenci byla vložena nukleotidová sekvence celého plasmidu pMK-RQ s naším
genem. Program nyní bude v sekvenci hledat otevřené čtecí rámce (ORF-open reading
frame), jejichž produktem mohou být různé proteiny.
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Program po stisknutí tlačítka TRANSLATE SEQUENCE nabídne několik ORF, ze kterých si můžeme vybrat. Jelikož víme, že plasmid nese v MCS gen pro jeden protein, má
smysl se zaměřit pouze na ORF, které obsahují nejdelší produkt. V tomto případě se
jedná o první nalezený ORF.

Po výběru ORF a následném výběru začátku polypeptidového řetězce nástroj Translate
poskytne sekvenci polypeptidu, se kterou lze dále pracovat.
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V poslední části úlohy se krátce seznámíme s nástrojem BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool). Tento nástroj po vložení sekvence nukleové kyseliny nebo proteinu prohledává sekvenční databáze a zjišťuje, které známé sekvence se našemu zadání nejvíce
podobají. Tyto sekvence k sobě následně přiloží a vypočítá homologii a skóre, tedy to,
jak moc se sekvence shodují.
Použijeme BLAST pro proteinovou sekvenci. Do rámečku byla vložena sekvence náhodného proteinu. Před začátkem vyhledávání je možno vyhledávání zúžit na jednotlivé
databáze nebo organismy, můžeme také vybrat algoritmus, podle kterého bude vyhledávání probíhat. Pro naše účely můžeme nastavení ponechat na původních hodnotách.

BLAST začne po odeslání sekvence prohledávat databáze (může to chvíli trvat). Už
během prohledávání může program v sekvenci detekovat určité motivy jako např. domény nebo superrodiny. V tomto případě program už po 5 sekundách poznal, že protein
patří do rodiny hexokinas.
4

Po skončení prohledávání program ukáže barevný diagram shod a uvede také jednotlivé homologní sekvence, které našel. V tomto případě se jednalo o sekvenci lidské
hexokinasy-2, která správně skončila na prvním místě se 100% sekvenční identitou.
BLAST dále našel vysokou homologii např. s predikovanými hexokinasami z paviána,
gorily nebo kosatky ,.
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