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Predslov 

	 Revolúcia v genomike priniesla skompletizovanie viacerých prokaryotických 

a eukaryotických genómov, zatiaľ čo tá proteomická  spôsobila prudký nárast v počte 

kvantitatívnych metód a  nástrojov, ktoré znamenali veľký problém v samotnej 

integrácii týchto dát a ich vizualizácii a  interpretácii pre vytváranie hypotéz 

a biologických objavov. Genóm je kompletná výbava génov zabezpečujúcich bunkovú 

dedičnosť a  kódujúcich štruktúru i  funkčný prejav bunky. Genetická informácia 

hovorí len o dedičných vlastnostiach organizmu, ale na realizáciu životných funkcií 

organizmu je potrebná tvorba proteínov. Proteóm zahŕňa všetky proteíny kódované a 

exprimované v bunke aj s ich interakciami a funkčnými vzťahmi. V porovnaní so 

statickou genomikou je proteomika dynamickým odborom, ktorý systematicky študuje 

proteóm s cieľom poskytovať podrobné informácie o funkcii, štruktúre a kontrole 

biologických systémov. Verejný výskum ľudského proteómu je koordinovaný 

medzinárodnou organizaciou HUPO (Human Proteome Organisation) a nedávno 

založenou EuPA (European Proteomics Association), ktorá sa zameriava i na 

výskum proteómov ďalších živočíšnych druhov. Väčšina aktívnych proteomických 

laboratórií úzko spolupracuje s bioinformatikmi a odborníkmi v oblasti IT. 

Bioinformatika využíva informačné technológie na riešenie biologických problémov, 

poskytuje dostupné databázy, otvára možnosti softvérovej analýzy, štúdium a 

porovnávanie dát, ako aj nástroje pre získavanie, modelovanie a interpretáciu dát.  

	 Zámerom tejto monografie je poskytnúť prehľad moderných bioinformatických 

nástrojov vhodných na analýzu genomických a proteomických dát. Pevne veríme, že 

nájde uplatnenie vo vedeckej a vysokoškolskej komunite.  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Kapitola 1 

BIOINFORMATIKA NAVRHOVANIA PRIMEROV A SOND PRE 
ROZLIČNÉ PCR 

Ľuboš Čomor 

1. ÚVOD 
Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction, PCR) patrí medzi základné 

genetické metódy. Táto metóda bola vytvorená v polovici 80. rokov 20. storočia Američanom 
Kary Mullisom a používa sa pre in vitro amplifikáciu (zmnoženie) požadovaného úseku DNA. 
Amplifikácia je založená na tvorbe komplementárnych reťazcov k templátu pomocou enzýmu 
- termostabilnej DNA polymerázy [1]. DNA polymeráza je schopná syntetizovať nukleotidy len 
na už existujúci 3’-koniec, preto sú na reakciu potrebné krátke oligonukleotidy 
komplementárne ku DNA templátu. Tieto krátke reťazce sú zodpovedné za vytvorenie 
začiatku reťazca pre DNA polymerázu a  nazývajú sa primery [2]. Od vynájdenia PCR sa 
využitie tejto metódy stalo jedným zo základov molekulovej biológie a  v  súčasnej dobe 
poznáme niekoľko desiatok rôznych obmien PCR, z  ktorých niekoľko najdôležitejších je 
spomenutých v Tabuľke 1.  

Princíp PCR spočíva v opakovanej denaturácii dvojreťazcovej DNA a následnej syntéze 
nascentného vlákna DNA. Táto denaturácia a  syntéza sa opakuje v  cykloch, ktoré vieme 
rozdeliť do troch krokov [3]: 

1)	 Denaturácia – reakčná zmes sa zahreje na požadovanú teplotu (podľa typu použitej 
polymerázy, zvyčajne 90 - 98°C) aby došlo k  oddeleniu reťazcov dvojvláknovej DNA. 
V prípade, že teplota je nižšia, nemusí dôjsť ku kompletnej denaturácii DNA a  tým sa zníži 
účinnosť amplifikácie. 

2)	 Hybridizácia (annealing) – najčastejšie prebieha medzi 50 - 65°C. Táto teplota je 
závislá od sekvencie navrhnutého primeru/primerov, a  zvyčajne sa využíva teplota o  5 
stupňov nižšia než je teplota topenia primerov. Počas tohto kroku primery nasadajú na 
templátovú DNA. 

3)	 Polymerizácia (elongácia) - prebieha pri teplote 65 - 75°C. V  tomto kroku DNA 
polymeráza rozpozná hybrid templát/primer a  syntetizuje sa komplementárne vlákno DNA. 
Podobne ako pri hybridizácii, aj tu sa používa čas podľa templátu pre úplnú amplifikáciu. 
V prípade polymerizácie sa pri štandardizácii začína s 1 minútou na každých 1000 - 2000 bp 
produktu a v prípade potreby sa tento čas znižuje. 

V  prípade, že hybridizačná teplota je veľmi podobná teplote použitej pri elongácii, je 
možné tieto dva kroky spojiť do tzv. dvojkrokovej PCR. V  takomto prípade treba ale počítať 
s možnou nižšou koncentráciou výsledného PCR produktu. 
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Reakčná zmes použitá v  PCR môže mať objem 10 - 200 µl, avšak najčastejšie sa 
používajú zmesi o objeme 25 a 50 µl. Takáto zmes obsahuje niekoľko komponentov [3]: 

a)	 Tlmivý roztok – obsahuje KCl, Tris-HCl, a  MgCl2, z  ktorých najdôležitejšiu úlohu 
zohráva MgCl2. Mg2+ katióny pôsobia ako kofaktory pre polymerizáciu a  stabilizujú väzbu 
templát/primer a  ich najvhodnejšia koncentrácia je 1,5 mM. V prípade vyššej koncentrácie 
dochádza ku nešpecifickým reakciám, zatiaľ čo v prípade nižšej koncentrácii je redukovaná 
výťažnosť PCR reakcie. 

b)	 Deoxyribonukleotidové trifosfáty (dNTP) – nukleotidy obsahujúce trifosfátové skupiny 
(dATP, dGTP, dCTP a dTTP), ktoré sú využívané polymerázou na syntézu nových reťazcov. 
Optimálna koncentrácia je 50 - 200 µmol/l, pričom so zvyšujúcou sa koncentráciou sa 
zvyšuje aj možnosť chybne zaradených nukleotidov. 

c)	 Forward a reverse primer – každý primer sa viaže na 3’-koniec jedného reťazca oproti 
sebe a tak ohraničujú úsek DNA, ktorý sa má amplifikovať. Optimálna koncentrácia v reakcii 
je 0,05 - 1 µM. Nižšia koncentrácia môže zabezpečiť čistejší produkt. Vyššie koncentrácie 
môžu vyústiť do tvorby dimérov alebo k nešpecifickému viazaniu sa na templát. Detailnejšie 
o primeroch bude písané v nasledujúcich podsekciách. 

d)	 DNA resp. cDNA templát – DNA resp. cDNA kódujúca cieľový gén resp. úsek, ktorý 
sa má amplifikovať. V prípade plazmidovej alebo fágovej DNA sa používa templát v množstve 
0,01 - 1 ng. Pri genomickej DNA sa používa 0,1 - 1 µg na jednu reakciu. 

e)	 DNA polymeráza – aj keď existuje viacero používaných DNA polymeráz, najčastejšie 
používanou je polymeráza izolovaná z Thermus aquaticus - Taq DNA polymeráza. Optimálne 
množstvo použitej Taq DNA polymerázy sa udáva ako 2,5 medzinárodných jednotiek (I.U). 
V  prípade väčšieho množstva použitej polymerázy môže dôjsť k  amplifikácii nešpecifickej 
DNA, zatiaľ čo v prípade nižšej koncentrácii dôjde k zníženiu množstva výsledného produktu. 
Okrem Taq polymerázy sú využívané aj iné, ako napr. Pfu polymeráza (izolovaná z 
Pyrococcus furiosus) alebo Vent polymeráza (izolovaná z Thermococcus litoralis). Použité 
polymerázy musia spĺňať jednu spoločnú vlastnosť a tou je termostabilita [4]. 

Aj keď PCR metóda amplifikuje DNA templát exponenciálne (Obr. 1), je potrebné si 
uvedomiť, že táto reakcia nie je nekonečná. Po určitom počte cyklov nastáva v  zmesi 
lineárna, resp. stacionárna fáza. Táto fáza sa v  angličtine nazýva „plateau“, teda stabilná 
hladina [2]. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje začiatok tejto fázy je počiatočná koncentrácia 
DNA vo vzorke. V  drvivej väčšine prípadov dosiahne reakcia detegovateľné množstvo 
produktu pred dosiahnutím stabilnej hladiny. V  prípade keď je potrebné väčšie množstvo 
DNA, vhodnejšie je pripraviť niekoľko reakcií ako sa snažiť vyhnúť tejto fáze. 

	 PCR reakciu inhibujú niektoré chemikálie ako aj niektoré biologické zložky. Tieto 
zložky sa môžu do reakcie dostať hlavne chybne pripravenou alebo kontaminovanou DNA. 
V  prípade biologických zložiek medzi takéto inhibičné faktory patria žlčové soli, kolagén, 
hemoglobín, urea alebo myoglobín. Chemické zložky schopné inhibície sa do reakcie 
dostávajú hlavne počas predprípravy templátu, ako napr. etanol pri precipitácii DNA, fenol pri 
fenol/chloroformovej purifikácii, EDTA  alebo SDS z  lyzovania. Z  tohto dôvodu je nutné 
dodržiavať protokoly na predprípravu templátu a testovať kvalitu templátu použitého pri PCR 
[5]. 
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Tab. 1 Variácie PCR

Asymetrická PCR Amplifikuje len jedno vlákno DNA. Táto metóda sa 
používa hlavne pri sekvenovaní

Alelovo-špecifiká PCR Amplifikácia prebieha len v prípade, že 3’-koniec primerov 
je 100% komplementárny ku templátu. Využíva sa hlavne 
pri SNP genotypizácii

Bisulfátová PCR Varianta sekvenovania kedy sa používa bisulfátom 
ošetrená DNA na determináciu metylačných miest na 
CpG nukleotidoch

Digitálna PCR „High-throughput“ metóda, pri ktorej sa amplifikujú až 
tisícky vzoriek simultánne

HotStart PCR HotStart polymeráza v reakčnej zmesi je aktivovaná 
zahriatím na denaturačnú teplotu. Takýmto spôsobom 
môžeme zabrániť nešpecifickým amplifikáciám pri nižších 
teplotách

Inverzná PCR Pri tejto metóde sa amplifikujú a  sekvenujú úseky  
ohraničujúce známu sekvenciu

Kvantitatívna PCR (qPCR) Varianta PCR, pri ktorej sa množstvo DNA dá kvantifikovať

Methylation-specific PCR    

(MSP)

Varianta bisulfátovej PCR, kedy sa namiesto sekvenovania 
používajú primery špecifické na nekonvertované 5-
metylcysteíny

Multiplexová PCR Amplifikácia viacerých úsekov simultánne pomocou 
niekoľkých primerov používaných v jednej vzorke

Nested PCR Táto varianta je zložená z dvoch za sebou nasledujúcich 
PCR a  používa sa na odstránenie nešpecifických 
amplikónov generovaných pri klasickej PCR

Overlap-extension PCR Používa sa pre vloženie nových mutácií na špecifické 
miesto v cieľovej DNA

Race PCR Používa sa na získanie celej sekvencie mRNA transkriptu 
z bunky

Štandardná PCR Klasická PCR, ktorej metóda je popísaná nižšie

Touchdown PCR Počas hybridizácie sa postupne znižuje hybridizačná 
teplota každým cyklom. Pri vyššej teplote sa takto 
zabezpečí lepšia špecifita, zatiaľ čo pri nižších teplotách 
vyššia miera amplifikácie
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Obr. 1 Schéma znázorňujúca exponenciálnu amplifikáciu

(Zdroj: https://antisensescienceblog.files.wordpress.com/2013/12/exponential-inc2.png) 

2. PRIMERY 
Primery patria medzi limitujúce zložky PCR. Tieto krátke jednovláknové nukleotidové 

reťazce nasadajú na templát a sú zodpovedné za amplifikáciu požadovaného úseku. Podľa 
pozície kde primery sa viažu na templát rozlišujeme dva druhy primerov, forward a  reverse 
primer. Pre správnu a úspešnú PCR je potrebné optimalizovať sekvencie/vlastnosti primerov, 
a to nasledovne [6]: 

Dĺžka primeru – optimálny primer má dĺžku 16 - 30 báz. Táto dĺžka musí byť na jednej 
strane dostatočne krátka, aby sa primery bez problémov naviazali na templát, na druhej 
strane však dostatočne dlhá, aby boli primery vysoko špecifické. Dĺžka primerov zároveň 
ovplyvňuje teplotu topenia – čím dlhší primer, tým vyššia Tm. 

Teplota topenia primeru (Melting temperature, Tm) – je to teplota, pri ktorej sa polovica 
DNA duplexu disociuje a  mení na jednovláknovú, a  teda označuje stabilitu duplexu. Tm 
primeru je možné vypočítať na základe nukleotidovej sekvencie, resp. GC párov. Optimálne 
teploty pre primery sú v  rozsahu 45 - 60°C. Primery s  Tm viac než 65°C majú tendenciu 
sekundárne hybridizovať. Primery s  teplotou nižšou ako 45°C zvyčajne slabo nasadajú na 
templát. Okrem toho, Tm primerového páru by mala byť podobná, v opačnom prípade môže 
dôjsť k zlyhaniu PCR. Vo všeobecnosti sa akceptuje rozdiel 1,5 - 2°C. 
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Hybridizačná teplota primeru (Annealing temperature, Ta) – označuje odhad stability DNA-
DNA hybridu a  je nevyhnutná pre správne nastavenie podmienok v hybridizačnej fáze PCR. 
Príliš vysoká teplota spôsobuje zlé nasadnutie primerov a  teda slabú výťažnosť reakcie. Na 
druhej strane príliš nízka teplota môže spôsobiť nešpecifické nasadnutie primerov [7]. 

Obsah guanínu a  cytozínu (GC content) – tento obsah sa vyjadruje v  percentách 
a optimálny rozsah je 40 - 60%. 

GC svorka – zlepšuje špecifické nasadnutie primerov inkorporáciou GC báz na ich 3'-
koniec. Ak je na 3’-konci 3 a viac GC párov, Tm primeru sa zvyšuje [8].  

Sekundárne štruktúry primeru – prítomnosť sekundárnych štruktúr vytvorených pomocou 
inter- alebo intra-molekulových interakcií vedie k zníženiu výťažku PCR. Majú výrazný vplyv na 
schopnosť hybridizácie primeru a tým na výsledok amplifikácie. Tieto štruktúry vieme rozdeliť 
do troch typov [9]: 

1. Vlásenkové štruktúry alebo vlásenky (hairpins) – štruktúry vytvorené pomocou 
intramolekulových interakcií, kedy sa začiatok a  koniec primeru spoja a primer nadobudne 
formu slučky.  

2. Homodiméry – tvoria sa medzi dvoma rovnakými primermi, kedy navzájom interagujú 
homológne sekvencie týchto primerov. 

3. Heterodiméry – tvoria sa medzi dvoma odlišnými primermi v  miestach kde sú 
homológne. 

Optimálne hodnoty týchto štruktúr sú údavané v Gibbsovej voľnej energii (ΔG), kedy táto 
hodnota údava energiu potrebnú na rozbitie sekundárnej štruktúry. Tieto hodnoty sú väčšinou 
v  negatívnej hladine a  platí, že čím vyššia záporná hodnota, tým stabilnejšia štruktúra. 
V prípade vlásenkových štruktúr  sú prípustné hodnoty -2 kcal/mol pre vlásenku na 3’-konci a 
-3 kcal/mol pre vnútornú vlásenku. Homo- a heterodiméry na 3’-konci sú akceptovateľné 
s  hodnotou -5 kcal/mol, zatiaľ čo hodnota vnútorných dimérov by nemala presiahnuť 
hodnotu -6 kcal/mol [10].  

Repetície – repetície sú úseky DNA, v ktorých sa za sebou opakujú tie isté bázy, resp. 
dvojice báz. Vo všeobecnosti sa snažíme vyhnúť repetíciám o veľkosti 5 bp a viac. 

Stabilita 3’-konca – pri optimalizácii 3’-konca primeru sa snažíme o čo najvyššiu zápornú 
hodnotu ΔG. Čím je táto hodnota bližšia 0, tým horšie nasadajú primery na templát. 

Sekundárne štruktúry templátu – pri dizajnovaní primerov sa vždy snažíme navrhnúť 
primery na úseky kde templát netvorí sekundárne štruktúry. V prípade, že sú navrhnuté na 
úseky kde sa tvoria sekundárne štruktúry s  Tm väčšou než je hybridizačná teplota (Ta) 
reakcie, primery nie sú schopné nasadnúť na templát čo má za následok zlyhanie reakcie. 

3. DIZAJN PRIMEROV PRE ŠTANDARDNÚ PCR 
Na dizajnovanie primerov existuje široká škála on-line aj off-line softvérov (Tabuľka 2). 

Každý z  týchto programov využíva sebe vlastné algoritmy a  vzorce pre počítanie kritických 

$13



parametrov ako sú teplota topenia, pravdepodobnosť tvorby dimérov a pod., preto odchýlky 
medzi niektorými parametrami pri použití tej istej sekvencie v rôznych programoch sú bežné.  

Tab. 2 Príklady softvérov na dizajnovanie PCR primerov

3.1 PRISE2  
Ako príklad samostatných off-line programov určených na dizajn primerov využijeme 

voľne dostupný program PRISE2 [11]. Program stiahneme ako .rar súbor (http://
alglab1.cs.ucr.edu/OFRG/PRISE2.php). Po rozbalení spustíme samotný program 
PRISE2.EXE (Windows) alebo PRISE2.run (Mac). 

Názov Verzia Prístup Typ PCR Zdroj

PRISE2 Off-line Zdarma Štandardná, 
qPCR

http://alglab1.cs.ucr.edu/OFRG/
PRISE2.php

Primer3Plus On-line Zdarma Štandardná http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/
primer3plus/primer3plus.cgi

PerlPrimer Off-line Zdarma Štandardná, 
bisulfátová, 
qPCR

http://perlprimer.sourceforge.net/

Primer 
Premier

Off-line Platený Štandardná, 
multiplexová

http://www.premierbiosoft.com/
primerdesign/

AmplifiX Off-line Zdarma Štandardná http://crn2m.univ-mrs.fr/AmplifX?lang=en

Geneious Off-line Platený Štandardná, 
qPCR

http://www.geneious.com/

Methprimer On-line Zdarma  MSP http://www.urogene.org/methprimer/

RealTime 
qPCR Assay

On-line Zdarma qPCR http://eu.idtdna.com/Scitools/
Applications/RealTimePCR/Default.aspx
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Úvodná obrazovka (Obr. 2) znázorňuje 3 kroky dôležité pri navrhovaní primerov pomocou 
tohto pogramu: 

Krok 1.1 Výber zdrojovej sekvencie a  vytvorenie tabuľky podobných sekvencií (Identify 
Seed Sequences and Create Hit Table) 

Krok 1.2 Selekcia cieľových a  necieľových sekvencií (Select Target and Non-target 
sequences) 

Krok 2 Dizajnovanie primerov/sond (Design Primers/Probes) 

Okrem týchto troch dôležitých krokov, úvodná obrazovka obsahuje tlačidlá, ktorými sa 
dostaneme ku manuálu (Manual), základnému tutoriálu (Tutorial) a  základným informáciam 
o programe (About PRISE2). 

V  prvom kroku si najprv uložíme požadovanú sekvenciu vo formáte .FASTA. V  našom 
príklade použijeme sekvenciu interleukínu-4 druhu Vicugna pacos (NCBI prístupové číslo 
KM205216). Zároveň musíme vytvoriť tabuľku homológnych sekvencií. Tú vytvoríme 
pomocou programu BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Po úspešnom vytvorení zoznamu 
sekvencií je potrebné tento zoznam stiahnuť ako Hit Table. Tento zoznam stiahneme na 
výslednej stránke po BLAST-e, kde si najprv vo vrchnej lište nájdeme tlačítko 
„Download“ (Obr. 3, Krok 1). Po jeho stlačení nám vybehne zoznam možností uloženia 
výsledkov, z ktorých vyberieme „Hit Table (text)“ (Obr. 3, Krok 2). 

Obr. 3 Vytvorenie Hit tabuľky v BLAST-e

Keď máme uložené súbory, pokračujeme krokom 1.2 (Obr. 4). Po kliknutí „Select Target 
and Non-target Sequences“ na úvodnej obrazovke sa objaví nasledujúce okno: 
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Obr. 4 Krok 1.2 Výber cieľových a necieľových sekvencií

Na hornej lište nájdeme a  klikneme na tlačidlo „File“. Objaví sa nám rolovacie menu, 
z ktorého vyberieme prvú možnosť „Load Seed Sequence and Hit Table“. Následne sa objaví 
nové okno: 

Obr. 5 Načítanie templátovej sekvencie a Hit tabuľky 

Tu sa nám naskytuje niekoľko možností ako načítať potrebné údaje (Obr. 5). Seed 
sekvenciu môžeme načítať buď pomocou jej prístupového čísla NCBI (accession number) 
z GenBank databázy alebo z  FASTA súboru cieľovej sekvencie. V  ďalšom kroku načítame 
tabuľku podobných sekvencií (Load hit table). Následne si zvolíme formát zobrazených 
anotácií z databázy GenBank, kde máme na výber: 1) jednoduchú anotáciu „Extract simple 
annotations“, ktorá obsahuje poradové číslo (GI), prístupové číslo (accession), dĺžka 
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sekvencie (length), krátky popis (definition) a  organizmus (organism) alebo 2) komplexnú 
anotáciu „Extract complete annotations“ ktorá uvádza aj  pôvod sekvencie (source), autorov 
(authors) a  názov článku (title), kde bola sekvencia prvý krát uvedená. V  našom príklade 
použijeme Seed sekvenciu z  textového súboru, obdobné sekvencie načítame z Hit tabuľky 
a vystačíme si s jednoduchými anotáciami. Stlačením tlačidla „OK“ ukončíme výber sekvencií 
a program začne sťahovať potrebné údaje z databázy GenBank. Čas za aký sa tieto údaje 
stiahnu je závislý od počtu sekvencií ako aj výbere anotácií. Po ukončení dostaneme tabuľku 
so zvolenými údajmi (Obr. 6). 

Obr. 6  Tabuľka s vygenerovanými sekvenciami

V ďalšom kroku si určíme sekvencie, ktoré sa majú použiť pri tvorbe primerov a tie, ktoré 
sú pre primery nevhodné. Najdôležitejšou hodnotu pre zaradenie sekvencií do týchto skupín 
je hodnota „Identity“, ktorá udáva homológiu (podobnosť) medzi našou sekvenciou (táto je 
vždy prvá v zozname a  je tiež označená SEED) a ostatnými sekvenciami z tabuľky Hit table. 
Je len na užívateľovi, akú najnižšiu hranicu podobnosti si zvolí. V našom príklade využijeme 
len sekvencie so 100% zhodou. Najprv si označíme takéto sekvencie a  následne cez 
možnosť „Move/Delete“ z  hornej lišty presunieme tieto sekvencie pomocou príkazu „Move 
Marked Sequences to FASTA Sequence Box“. Následne tieto sekvencie uložíme do 
textového súboru pomocou príkazu „Save sequence list (.sequence file)“, ktorý nájdeme 
v menu „File“ (Obr. 7). Tento súbor bude slúžiť ako zoznam cieľových sekvencií. 

Okrem neho potrebujeme aj súbor necieľových sekvencií, ktorý vytvoríme už spomínaným 
postupom. Do tohto súboru zaradíme všetky ostatné sekvencie z tabuľky. Vytvorením týchto 
dvoch súborov sme ukončili krok 1.2 a pristúpime k dizajnu primerov. 
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Obr. 7 Uloženie zoznamov sekvencií

Krok 2. „Design primers/probes“ nás presmeruje na nové okno. Keďže zatiaľ nemáme 
vytvorený žiaden zoznam primerov, vyberieme možnosť „Start designing new primer pairs“. 

Otvorí sa nové okno, v ktorom vyberieme súbory pre cieľové sekvencie (Target sequence) 
a necieľové sekvencie (Non-target sequence), ktoré sme vytvorili v predchádzajúcom kroku.  

V okne nastavení „Primer Design Settings“ máme tri možnosti: 

• použiť pôvodné nastavenia (Use all default settings), 

• použiť predošlé nastavenia (Use previous settings), 

• ukázať/zmeniť nastavenia (Show/change settings). 

Na demonštráciu možností programu Prise2 vyberieme tretiu možnosť (Obr. 8). 

Obr. 8 Rozšírenie nastavenia primerov, PRISE2
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Program ponúka niekoľko možností nastavení, aby sme nadizajnovali najoptimálnejší pár 
primerov. Tieto nastavenia sú nasledovné:  

• rozsah dĺžky primerov (Primer length range), 

• minimálne % cieľových sekvencií obsahujúcich kandidátov na primery (Minimum % of 
target sequences containing candidate primers), 

• rozsah veľkosti PCR produktu (PCR product size range), 

• vyhnutie sa určitému počtu za sebou nasledujúcich rovnakých nukleotidov (Avoid 
continuous ... A/G/C/T/G+C, 

• teplota topenia primerov (Primer Tm), 

• koncentrácia sodíkových katiónov (Na+ concentrations), 

• maximálna odchýlka v Tm (Max primer Tm difference). 

Po výbere a  potvrdení požadovaných nastavení nám program v  priebehu pár minút 
vyhodnotí všetky páry primerov. Následne program vypíše súhrnnú správu (Report), v ktorej 
sú zhrnuté nastavenia, počet nájdených párov a  možnosť filtrovať tieto páry na základe 
identity, teploty, dĺžky PCR produktu a pod. Po vybraní vhodného filtra sa nám zobrazí finálna 
tabuľka s vypísanými primermi (Obr. 9). 

Obr. 9 Finálna tabuľka generovaných primerov

Výsledný zoznam vieme uložiť do tabuľky, resp. zobraziť si detailnejšie informácie 
o  vybraných primeroch pomocou možností z  vrchného menu. Na konci tejto podsekcie 
podrobíme náhodné páry primerov analýze, tak aby tieto primery spĺňali nasledovné 
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podmienky: dĺžka amplikónu (čo najdlhší), rozdiel Tm primerov (max. 1,5°C) a  dĺžka 
samotných primerov (18 - 25). Zo všetkých primerov vyberieme 4 najvhodnejšie.   

3.2 PerlPrimer 
PerlPrimer je voľne dostupný program, ktorý si stiahneme zo stránky http://

perlprimer.sourceforge.net/download.html. Oficiálne podporované operačné systémy sú 
Windows a Linux, ale na stránke nájdeme aj postup ako tento program nainštalovať na Mac 
OS. Tento viacúčelový program môžeme použiť na dizajnovanie primerov pre štandardnú 
PCR, bisulfátovú, real-time ako aj primerov pre sekvenovanie. Na ďalšiu prácu použijeme 
Windows verziu označenú v 1.1.21. 

Okrem nastavení špecifických pre daný typ PCR, PerlPrimer ponúka niekoľko spoločných 
nastavení, ktoré otvoríme pomocou ikony    na vrchnej lište. Tieto nastavenia nám ponúkajú 
možnosti ako napr. koncentrácia PCR zložiek („PCR component concentrations“), 
modifikácia % GC, počet repetícií apod. Medzi ďalšie nastavenia patria vstupné nastavenia 
pre BLAST alebo výpočet teploty pre výskyt dimérov.   

3.2.1 Dizajn primerov pre štandardnú PCR 
Úvodná obrazovka programu je nastavená na dizajnovanie primerov pre štandardnú PCR 

(Obr. 10a). Program nám ponúka 2 spôsoby ako zadať požadovanú sekvenciu, a  to buď 
skopírovaním sekvencie do poľa „Sequence“ alebo otvorením súboru vo formáte FASTA 
pomocou ikony    („Open DNA sequence“). Po vložení sekvencie program automaticky 
vyhľadá úsek v Open Reading Frame (ORF) a označí ho. Tento krok je znázornený na spodnej 
časti obrazovky (Obr. 10b), kedy celá sekvencia je znázornená sivou čiarou ohraničenou 
z  jednej strany 5’ a  z druhej 3’. ORF úsek je znázornený modrým obdĺžnikom. Keďže pre 
štandardnú PCR dizajnujeme primery tak, aby amplifikovali úsek v ORF, program automaticky 
vyznačí základný úsek pre tvorbu primerov oranžovým obdĺžnikom, ktorý je identický 
s modrým. Toto ale užívateľ dokáže meniť pomocou tlačidiel -10 a +10, kedy buď skracuje 
alebo rozširuje úsek pre dizajn primerov o 10 báz. Tlačidlom „Set from ORF“ zruší tieto zmeny 
a znova nastaví len úsek v ORF pre dizajnovanie.  

Ďalšie nastavenia, ktoré môže užívateľ meniť sú Tm primerov („Primer TM“), rozdiel medzi 
Tm primerov („Difference“), dĺžka primerov („Primer Length“), Odstránenie odlišného % GC 
ako je nastavené v možnostiach („Exclude % GC“, tento rozsah je štandardne nastavený na 
rozsah 40 - 60 %) a inkorporácia GC svorky („GC clamp“). Poslednou možnosťou je vloženie 
špecifických úsekov na 5’-koniec forward primeru alebo 3’-koniec reverse primeru pomocou 
možností „Add 5’ F seq“ a „Add 3’ R seq“. Toto nastavenie sa využíva na inkorporáciu 
reštrikčných enzýmov alebo značení do primerov. Po nastavení všetkých možností nájdeme 
vhodné primery na klonovanie pomocou príkazu „Find primers for cloning“, ktorý nájdeme 
v menu „Tools“ na hornej lište. V našom príklade využijeme sekvenciu ľudského receptoru pre 
progesterón (NCBI prístupové číslo X51730.1).    

$20

http://perlprimer.sourceforge.net/download.html
http://perlprimer.sourceforge.net/download.html


Obr. 10a Úvodná obrazovka pre dizajn klasických primerov, PerlPrimer

Obr. 10b Grafické zobrazenie ORF úseku, PerlPrimer
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Po prebehnutí analýzy nám program 
vygeneroval 28 párov primerov v  prehľadnej 
tabuľke, ktorá je rozdelená do 11 stĺpcov: 
sekvencia forward primeru („Forward primer“), 
pozícia začiatku forward primeru na templáte 
(„Pos“), dĺžka forward primeru („Len“), Tm 
forward primeru („Tm“), sekvencia reverse 
primeru („Reverse primer“), pozícia začiatku 
reverse primeru na templáte („Pos“), dĺžka 
reverse primeru („Len“), Tm reverse primeru („Tm“), dĺžka amplikónu („Amp“), Hodnota 
krížových dimérov („Ext. dimer dG“), Hodnota vlastných dimérov („Full dimer dG“). Optimálne 
hodnoty týchto vlastností už boli spomínané   vyššie (sekcia 2. Primery). Každý pár má 
dostupné detailnejšie informácie, ktoré vieme zobraziť dvojklikom. Na konci tejto podsekcie 
podrobíme náhodné páry primerov analýze tak, aby každý reverse primer bol obsiahnutý 2-
krát a zároveň podľa dĺžky amplikónu (čo najdlhší), rozdielu Tm primerov (max 1,5°C) a dĺžky 
samotných primerov (18 - 25).   

3.2.2 Dizajn primerov pre bisulfátovú PCR 

Prekliknutím sa na záložku „Bisulfite PCR“ sa dostaneme k časti na dizajnovanie primerov 
pre bisulfátovú PCR (Obr. 11). Možnosti nastavení máme prakticky rovnaké ako pri 
štandardnej PCR. Možnosť pre pridanie špecifických úsekov ku primerom je odstránená, 
zatiaľ čo pribudli možnosti špecifické pre tento typ PCR a  to vynechanie CpG miest 
v primeroch („Exclude CpG“), nutnosť troch C na konci primeru („Require 3 C“), vynechanie 
primerov obsahujúcich pokračovanie po konverzii („Repeats/Runs post conversion“) 
a minimálny obsah C v primeroch („Minimum  primer C content“).  

Pre náš príklad využijeme rovnakú DNA ako v predchádzajúcej podsekcii, a  to DNA pre 
ľudský receptor pre progesterón. Z možností zaškrtneme nutnosť troch C na konci primeru 
a ponechanie primerov obsahujúcich pokračovanie po konverzii. Za takýchto podmienok nám 
program vygeneroval 3021 rôznych párov primerov. 

Z  týchto vyše 3 000 párov primerov vyberieme 4 na analýzu podľa dĺžky amplikónu (čo 
najdlhší), rozdielu Tm primerov (max. 1,5°C) a dĺžky samotných primerov (18 - 25). Keďže 
v  prípade bisulfátovej PCR program navrhol len degenerované reverse primery (pre viac 
informácií viď. https://assets.geneious.com/manual/10.2/GeneiousManualsu127.html), pri 
analýze sme degenerované nukleotidy nahradili jedným zo štandardných nukleotidov. 

3.2.3 Dizajn primerov pre Real-time PCR 
Tretia záložka je „Real-time PCR“. Tejto záložke sa budeme venovať v príslušnej sekcii 

pokrývajúcej Real-time PCR. 
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sekcii 2. Tento protokol je podobný 
nested PCR, ktorá je citlivejšia pre 
detekciu patogénov.
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Obr. 11 Výsledná obrazovka pre dizajn bisulfátových primerov, PerlPrimer

3.2.4 Dizajn primerov na sekvenovanie 
Štvrtou záložkou je navrhovanie primerov na sekvenovanie (Obr. 12). Pri dizajnovaní 

týchto primerov máme len niekoľko možností. Najdôležitejšími sú možnosť v  akých 
vzdialenostiach od seba sa majú primery navrhnúť („Primers every x – y bases“) a  vlastná 
komplementarita („Exclude self-complimentarity > - x dG°37“). Optimálna hodnota 
komplementarity sa pohybuje okolo -5dG. Čo je dôležité podotknúť, v prípade sekvenovania 
nie je potrebné používať páry primerov. Z  tohto dôvodu PerlPrimer v  prípade dizajnovania 
primerov pre sekvenovanie navrhne len forward primer. 

Podobne ako pri ostaných dizajnoch v PerlPrimer aj tu použijeme DNA pre receptor pre 
progesterón. Po analýze získame tabuľku s 10 forward primermi. Keďže jedinými navrhnutými 
primermi sú forward primery, vyberieme na analýzu 4 najvhodnejšie len na základe ich dĺžky 
(18 - 25) a Tm (optimálna Tm 55°C). 
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Obr. 12 Výsledná obrazovka pre dizajn primerov na sekvenovanie, PerlPrimer

3.3 Analýza primerov 
Keďže každý program na tvorbu primerov používa vlastné algoritmy, je potrebné tieto 

primery otestovať minimálne jednou nezávislou aplikáciou. Preto pre toto testovanie 
použijeme on-line analyzátor primerov NetPrimer (http://www.premierbiosoft.com/netprimer/). 
Na analýzu použijeme 4 páry primerov vygenerovaných každou aplikáciou s  čo 
najvhodnejšími vlastnosťami. Výsledky analýzy sú zhrnuté v  Tabuľke 3. Rozdiely medzi 
aplikáciami a analyzátorom boli zaznamenané len pri teplote topenia (Tm). V  takom prípade 
sa odporúča pri vlastnom experimenty experimentálne otestovať obe teploty. Ďalšou 
zaujímavou hodnotou v  tabuľke je Efektivita (Rating). Táto hodnota je počítaná v NetPrimer 
aplikácii a údava efektívnosť dotyčného primeru vypočítaného podľa vzorca: Efektivita = 100 
+ (∆G (Diméry) * 1.8 + ∆G (vlásenky) * 1.4). Rozsah tejto hodnoty je 1 - 100, kedy s rastúcou 
hodnotou rastie predpokladaný účinok primeru. Z tabuľky môžeme usúdiť, že tieto primery sú 
vhodné pre pokračovanie v experimentoch, keďže ich hodnoty sa hýbu okolo 75 - 80 čo je 
ešte akceptovateľná hranica. 
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Tab. 3 Tabuľka analyzovaných primerov

Tm (app) - Tm (aplikácia); Tm (an) - Tm (analyzátor)  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Aplikácia F primer DP Tm 
(app)

Tm 
(an)

E DA R primer DP Tm 
(app)

Tm 
(an)

E

PRISE2 TCCCACAAGTG
TGATA

16 51,59 38,84 82 197 TGTTTGCTCAAG
CAGTT

17 52,3 46,1 77

PRISE2 ACTGAGAAGGA
AACCTT

17 52,37 42,04 82 191 TTCATAATCTTCT
TTAGCCT

20 52,2 46,7 100

PRISE2 ACTGAGAAGGA
AACCTT

17 52,37 42,04 82 179 TTTAGCCTTTCCA
AGAAGT

19 53,6 49,4 91

PRISE2 CCCACAAGTGT
GATA

15 50,70 35 82 175 TGTCTGTAGATGT
GC

15 50,7 30,3 100

PerlPrimer – 
štandard PCR

AGTCCAGTCGT
CATGACTGAG

21 61,72 54,36 75 2785 ACCATCCCTGCC
AATATCTTGG

22 62,6 62,7 80

PerlPrimer – 
štandard PCR

CCAGTCGTCAT
GACTGAGCT

20 62,09 55,33 76 2782 ACCATCCCTGCC
AATATCTTGG

22 62,6 62,7 80

PerlPrimer – 
štandard PCR

CAGTCGTCATG
ACTGAGCTG

20 60,93 53,98 76 2780 CCATCCCTGCCA
ATATCTTGG

21 61,0 61,7 80

PerlPrimer – 
štandard PCR

CGTCATGACTG
AGCTGAAGG

20 60,93 56,09 79 2776 CCATCCCTGCCA
ATATCTTGG

21 61,0 61,7 80

PerlPrimer – 
bisulfátová 
PCR

GAAAGTTGTTT
GGTTAGTTTATA
GT

25 56,26 52,28 92 2410 ARCTTCTAAATCC
ARCCTCAAATAA

25 57,2 58,6 100

PerlPrimer – 
bisulfátová 
PCR

GTTGTTTGGTTA
GTTTATAGTTGT
T

25 56,74 52,81 93 2406 ARCTTCTAAATCC
ARCCTCAAATAA

25 57,2 58,6 100

PerlPrimer – 
bisulfátová 
PCR

ATTTATAATTYG
AGGYGGTTAGT
GT

25 57,02 56,3 86 2298 ARCTTCTAAATCC
ARCCTCAAATAA

25 57,2 58,6 100

PerlPrimer – 
bisulfátová 
PCR

TTATAATTYGAG
GYGGTTAGTGT
TT

25 57,20 57,15 86 2296 ARCTTCTAAATCC
ARCCTCAAATAA

25 57,2 58,6 100

PerlPrimer – 
sekvenovanie

GTACTGTTCAA
CATCTCTACTG

22 56,43 46,4 90 - - - - - -

PerlPrimer – 
sekvenovanie

CCCAAAGAACC
TGCTATTGAG

21 59,12 56,92 90 - - - - - -

PerlPrimer – 
sekvenovanie

CATTCAGTATTC
TTGGATGAGC

22 57,40 54,38 91 - - - - - -

PerlPrimer – 
sekvenovanie

CCAGATTGGAA
ACACAAATCTC

22 58,05 56,48 81 - - - - - -



4. KVANTITATÍVNA PCR 
Kvantitatívna PCR (qPCR) je variantom klasickej PCR, pri ktorom sa obsah PCR produktu 

dá kvantifikovať. Toto množstvo sa meria buď po ukončení celej PCR (Endpoint qPCR), alebo 
po každom amplifikačnom cykle (Real-Time qPCR) [12]. Toto meranie je v  prípade qPCR 
vykonávané pomocou špeciálneho termocykléra na základe intenzity fluorescenčného 
signálu. Oproti klasickému termocykleru  qPCR termocykler obsahuje excitačný a detekčný 
systém pre detekciu a kvantifikáciu fluorescencie ako aj softvér, ktorý transformuje výsledky 
do prehľadných grafov a tabuliek.   

Detekcia množstva produktu pomocou 
fluorescencie je možná dvoma spôsobmi:  

a) inkorporáciou fluorescenčnej farbičky 
(fluorofóru) do produktu. Takáto farbička sa 
následne viaže na každú dvojreťazcovú DNA vo 
vzorke. Následne po detegovaní fluorescencie 
je fluorofór odštiepený z  PCR produktu. Pri 
výbere takejto qPCR sa využíva najbežnejšie farbička SYBR Green I, ktorá absorbuje modré 
svetlo (λmax = 497 nm) a  emituje zelené svetlo vlnovej dĺžky 520 nm. Veľkou nevýhodou 
interkalačných farbičiek je schopnosť produkovať falošne pozitívne výsledky, keďže sa viažu 
na každú dvojreťazcovú DNA (teda aj na nešpecifickú DNA).  

b) naviazaním krátkych oligonukleotidových reťazcov nazývaných PCR sondy alebo 
špeciálnych primerov, ktoré obsahujú fluorofór vo svojej štruktúre, na templát. Na zabránenie 
neželanej (predčasnej) fluorescencie je nutné sondu označiť aj inhibítorom fluorescencie, tzv. 
quencherom. Ako prvé quenchery sa používali fluorofóry ako napr. TAMRA. Ich 
autofluorescencia však často spôsobovala neželaný signál pri qPCR. Z  tohto dôvodu sa 
začali používať tmavé quenchery, ktoré nie sú schopné emitovať fluorescenciu [13]. Tieto 
quenchery musia byť vzdialené od reportéra (Obr. 13) maximálne 100 Å, aby dokázali 
inhibovať fluorescenciu. Pre lineárne sondy sa používajú hlavne Black Hole Quenchers a Iowa 
Black Quenchers, zatiaľ čo pre molekulové majáky (Obr. 14) sa najviac využívajú DABCYL 
quenchery. Výber quencheru závisí od použitej farbičky, kedy ich absorpčné maximum musí 
presahovať excitačnú dĺžku fluorofóru. V  Tabuľke 4 sú zhrnuté najčastejšie používané 
fluorofóry s ich excitačnými a emisnými vlnovými dĺžkami. V Tabuľke 5 sú zhrnuté najčastejšie 
používané quenchery s ich absorpčnými maximami. 

Najdôležitejšia hodnota pri qPCR je hodnota prahového cyklu („threshold cycle“). Táto 
hodnota udáva časový bod kedy detegovaná fluorescencia prvý raz dosiahla signifikantnú 
úroveň [14]. Úroveň signifikantnosti väčšinou určujú prístroje automaticky ako 10-násobok 
variability pozadia. 
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Fluorescencia je jav, kedy molekula 
absorbuje svetelnú energiu pri určitej 
vlnovej dĺžke (excitačna vlnová dĺžka) 
a  takmer okamžite ju emituje pri väčšej 
vlnovej dĺžke (emisná vlnová dĺžka).



Tab. 4 Zoznam najpoužívanejších fluorofórov (podľa [13])

Tab. 5 Zoznam najpoužívanejších quencherov (podľa [13])

4.1 PCR sondy  
PCR sondy sú krátke oligonukleotidové reťazce so sekvenciou komplementárnou ku 

krátkemu úseku amplikónu. Slúžia na kvantifikáciu amplifikácie pomocou fluorescenčného 
reportéra. Podobne ako primery aj sondy je potrebné optimalizovať a to nasledovne: 

Dĺžka sondy – sondy na rozdiel od primerov môžu mať rôznu veľkosť. Dlhšie sondy môžu  
narušiť inhibíciu fluorescencie, a tým spôsobiť falošnú pozitivitu vzorky. Z tohto dôvodu sa pre 
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Quencher Absorpčné maximum

DDQ-I 430

DABCYL 475

Eclipse 530

Iowa Black FQ 532

BHQ-1 534

QSY-7 571

BHQ-2 580

DDQ-II 630

Iowa Black RQ 645

QSY-21 660

BHQ-3 670

Fluorofór Excitačná vlnová dĺžka 
(nm)

Emisná vlnová dĺžka 
(nm)

Alexa 350 350 440

FAM/SYBR Green 492 516

TET 517 538

HEX/JOE/VIC 535 555

Cy3 545 568

TAMARA 556 580

ROX/Texas Red 585 610

Cy5 635 665



klasické sondy (napr. TaqMan) najčastejšie používajú úseky dlhé 9 - 30 báz. V  prípade 
molekulových majákov sa môžu použiť aj dlhšie sondy, s dĺžkou až 40 báz. 

Teplota topenia sondy – dôležité je optimalizovať sondy tak aby ich teplota topenia bola 
vyššia o približne 6 - 10°C než Tm použitých primerov. Vyššia Tm spôsobí nasadnutie sondy 
na templát ešte pred začiatkom extenzie nového vlákna, vďaka čomu sa zaistí, že každé 
vlákno je zachytené pomocou fluorescencie. V prípade nižšej Tm môže dôjsť k slabému až 
žiadnemu nasadnutiu sondy na templát, čoho dôsledkom sú falošné výsledky z qPCR.  

Obsah guanínu a cytozínu – pomer GC je podobný pomeru pri primeroch, jeho rozsah 
môže byť medzi 30-80% s preferenciou pre viac cytozínov než guanínov. 

GC svorka – zlepšuje špecifické nasadnutie primerov inkorporáciou GC báz na ich 3’- 
koniec. Ak je na začiatku 3’-konca 3 a viac GC párov, Tm primeru sa zvyšuje [8].  

Sekundárne štruktúry sondy – rovnako ako primery, sondy je nutné otestovať na 
pravdepodobnosť tvorby dimérov. 

Repetície – samozrejme aj v  tomto prípade sa snažíme vyhnúť viacerým repetíciám za 
sebou. 

Poloha sondy na amplikóne – v  prípade použitia sond, ktoré neobsahujú vlásenkovú 
slučku, je vhodné umiestniť 5’-koniec sondy umiestniť čo najbližšie ku 3’-konci forward 
primeru. V  prípade vlásenkových sond by sa mali dizajnovať na stred požadovaného 
amplikónu. 

4.1.1 Najpoužívanejšie typy PCR sond a  špeciálnych PCR primerov 
používaných pri qPCR 

Hydrolyzačné (TaqMan) sondy 

V duálne značených hydrolyzačných metódach (TaqMan® alebo 5’ nukleázové testy) sa 
spolu so špecifickými PCR primermi používajú aj fluorescenčne značené oligonukleotidové 
sondy. Táto metodika využíva 5’ → 3’ exonukleázovú aktivitu termostabilných polymeráz ako 
napr. Taq alebo Tth (izolovaná z Thermus thermophilus). Hydrolyzačná sonda je krátky 
oligonukleotidový reťazec komplementárny k  úseku templátu nachádzajúcemu sa v  rámci 
amplifikovaného úseku. Sonda je značená fluorescenčným reportérom na 5’-konci a  
quencherom na 3’-konci. Medzi najčastejšie používané reportér-quencher páry patrí 
fluoresceín, emitujúci zelenú fluorescenciu, a farbička Black Hole Quencher 1.  

Pri hydrolyzačnom type sonda nasadá na DNA úsek ohraničený PCR primermi počas 
hybridizácie. Keďže sú reportér a  quencher v  tesnej blízkosti dochádza k inhibícii  
fluorescenčnej aktivity reportéru. Následne pri elongácii DNA polymeráza rozštiepi sondu 
a  voľný fluorescenčný reportér emituje fluorescenciu, ktorú zachytáva a  kvantifikuje prístroj 
(Obr. 13). 

Hlavnými výhodami používania takýchto sond je vysoká špecifita, veľký rozdiel medzi 
signálom vzorky a  sigálom pozadia a  taktiež schopnosť multiplexových reakcií. Na druhej 
strane takéto sondy sú často finančne náročné a dizajnovanie celej metodiky býva zložité. 
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Obr. 13 Princíp fungovania hydrolyzačnej sondy

(Zdroj: http://www.bio-rad.com) 
Molekulové majáky 

Molekulové majáky sú špecifické, fluorescenčne značené oligonukleotidové sondy, ktoré 
tvoria vlásenkových štruktúry (Obr. 14). Konce sondy majú komplementárne sekvencie 5 - 6 
nukleotidov, ktoré formujú spodnú časť vlásenky. Slučka vlásenky je tvorená úsekom 15 - 30 
nukleotidov komplementárnych ku templátovej sekvencii. Fluorescenčný reportér je podobne 
ako pri hydrolyzačných sondách pripojený ku 5’-koncu sondy a  quencher ku 3’-koncu. 
Hybridizáciou dochádza k  zmene konformácie (vzniku vlásenky), kde je fluorescenčný 
reportér inhibovaný blízkosťou quencheru. Počas hybridizácie sa slučka vlásenky naviaže na 
templátovú DNA a sonda sa denaturuje a reportér emituje fluorescenciu. Keďže fluorescencia 
je emitovaná len keď je sonda naviazaná na templát, kvantita fluorescencie zároveň určuje aj 
obsah templátu v reakcii. V elongačnom kroku je sonda odštiepená a znovu vytvorí štruktúru 
vlásenky, čím sa inhibuje fluorescencia. 

Obr. 14 Grafické znázornenie molekulového majáku

(Zdroj: http://www.hindawi.com/) 
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Nevýhodou týchto sond je ich obtiažna konštrukcia. Väzby v spodnej časti vlásenky 
musia byť na jednej strane dostatočne pevné, aby nedošlo k spontánnej zmene konformácie 
a  následnej nežiadúcej fluorescencii, na druhej strane nesmú byť príliš pevné, inak by sa 
sonda nenaviazala na templát a nedenaturovala. 

Hybridizačné sondy 

Táto metodika využíva  2 špecifické sondy, ktoré sú navrhnuté tak aby sa viazali na 
susediace úseky templátovej sekvencie medzi PCR primermi. Tieto sondy sú značené párom 
fluorescenčných farbičiek, ktoré sú schopné transferu fluorescenčnej rezonančnej energie 
(FRET). Darcovská farbička je pripojená k 3’-koncu prvej sondy, zatiaľ čo  akceptorová 
farbička je pripojená k 5’-koncu druhej sondy. 

Počas PCR dochádza k excitácii pri vlnovej dĺžke špecifickej pre darcovskú farbičku. 
Počas hybridizačného kroku sa sondy hybridizujú s  templátom, čo následne spôsobí 
priblíženie sond do dostatočnej blízkosti aby mohol nastať spomínaný transfer energie. Tento 
transfer je zodpovedný za vyvolanie fluorescencie. Reakcia je monitorovaná pri vlnovej dĺžke 
akceptorovej farbičky a intenzita fluorescencie je priamo úmerná obsahu templátu vo vzorke 
[15].  

Eklipsové sondy 

Eklipsová sonda obsahuje reportér na 3'-konci a quencher s DNA minor-groove binder 
(MGB, proteín so schopnosťou viazať sa na ohyb DNA) na 5’-konci. Nehybridizovaná sonda 
má štruktúru náhodného klbka („random coil“) vďaka čomu sú reportér a  quencher 
v  dostatočnej blízkosti aby sa inhibovala nežiadúca fluorescencia. Počas hybridizácie sa 
sonda viaže na templát pomocou MGB čoho následkom je denaturácia sondy a oddelenie 
reportéra a quenchera. Výsledná fluorescencia je priamo úmerná obsahu templátu vo vzorke, 
podobne ako pri predošlom type [16]. 

Škorpión PCR primery 

Jeden z dvoch primerov pri tejto metóde slúži ako PCR sonda a obsahuje vlásenkovú 
štruktúru podobnú molekulovému majáku. Takýto primer sa nazýva Škorpión PCR primer, 
vďaka jeho podobnosti s  týmto zvieraťom. Slučka sondy obsahuje sekvenciu 
komplementárnu k  časti templátovej sekvencie vyznačenej primermi. Počas prvého cyklu 
amplifikácie je Škorpión PCR primer hybridizovaný a novonasyntetizované vlákno obsahuje 
sekvenciu komplementárnu ku slučke. Následne počas druhého cyklu sa slučka hybridizuje 
s  nasyntetizovaným vláknom z  prvého cyklu, čo má za následok linearizáciu, vďaka ktorej 
quencher prestane inhibovať schopnosť reportéra emitovať fluorescenciu. Okrem toho táto 
sonda obsahuje PCR blocker (hexametylén glykol), aby sa zabránilo hybridizácii počas 
polymerizácie opačného vlákna [17]. 

Amplifluórová metóda 

Amplifluórová metóda je variáciou škorpión primerov. Okrem dvoch klasických primerov 
(forward, reverse) využíva aj tretí univerzálny DNA primer s  názvom UniPrimer. Navyše, pri 
dizajnovaní forward a reverse primerov na amplifluórovú metódu je potrebné zaradiť 18-

$30



nukleotidovú sekvenciu známu ako „sekvencia Z “ na 5’-koniec reverse primeru. Táto 
sekvencia sa zároveň nachádza na 3'-konci UniPrimer-u. Tento univerzálny primer nadobúda 
vlásenkovú štruktúru podobnú molekulovým majákom. Počas samotnej PCR sa v  prvom 
cykle hybridizuje najprv primer so Z  sekvenciou, pomocou ktorého je syntetizované nové 
vlákno DNA (Obr. 15). Toto vlákno počas druhého cyklu hybridizácie slúži ako templát pre 
druhý primer bez Z  sekvencie. Tento primer nasyntetizuje nové vlákno s komplementárnou 
sekvenciou ku Z  sekvencii. Následne v  treťom cykle UniPrimer hybridizuje s  vláknom 
syntetizovaným v druhom cykle. Novovytvorené vlákno obsahuje na svojom konci UniPrimer 
v  jeho vlásenkovej štruktúre. V štvrtom cykle sa podľa tohto vlákna syntetizuje ďalšie vlákno, 
ktoré spôsobí linearizáciu UniPrimeru a  následnú fluorescenciu. Tak ako aj v  predošlých 
prípadoch táto fluorescencia je priamo úmerná obsahu templátu vo vzorke [18, 19]. 

Light-Upon-Extension (LUX) PCR primery 

Tieto primery podobne ako molekulové sondy tvoria vlásenkové štruktúry, ktoré sú pri 
hybridizácii linearizované, čo následne spôsobuje fluorescenciu. Na rozdiel od sond, tieto 
primery nasadajú na templátovú DNA svojou spodnou časťou a  pri amplifikácii sú trvalo 
zabudované v PCR produkte [20]. 

QZyme PCR primery 

Táto metóda používa klasický forward primer a  reverse primer s naviazanou antisense 
(inaktívnou) sekvenciou pre katalytickú DNA štruktúru (deoxyribozým) a univerzálny 
oligonukleotidový substrát pre katalytickú DNA. Substrát obsahuje fluorescenčný reportér na 
5’ konci a quencher na 3'-konci. Intaktnosť substrátu zabezpečuje inhibíciu fluorescencie. V 
prvom cykle vzniká primárny PCR produkt s inkorporovanou antisense katalytickou 
sekvenciou. Amplifikáciou v druhom cykle sa z primárneho produktu následne nasyntetizuje 
(od reverse primeru) sekundárny PCR produkt, ktorý obsahuje kódujúcu (sense/aktívnu) DNA 
doménu. Táto aktívna doména svojou katalytickou funkciou v nasledujúcom cykle počas 
anealingu spôsobí rozštiepenie značeného oligonukleotidového substrátu, čo spôsobí 
oddelenie reportéra a  quenchera. Výsledkom je emitovanie fluorescencie priamo úmerne 
obsahu templátu vo vzorke [21]. 
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Obr. 15 Princíp amplifluorovej metódy

(Zdroj:http://www.bio-rad.com) 

4.2 Optimalizácia qPCR templátu, primerov a sond 
Pre správny priebeh qPCR je nutné optimalizovať zloženie použitých zložiek v reakcii. Pri 

selekcii úseku na amplifikáciu treba dbať hlavne na dĺžku amplikónu a sekundárnu štruktúru 
templátu [22]. Amplikóny by mali byť dlhé 50 - 150 bp. Kratšie úseky než 50 bp môžu viesť k 
nešpecifickým reakciám. Zároveň, úseky o  veľkosti 50 - 70 bp sú tolerantnejšie k 
podmienkam reakcie, ktorá tak prebieha aj v neoptimálnych podmienkach. Okrem dĺžky 
amplikónu musíme brať do úvahy aj sekundárnu štruktúru templátu. Pri klasickej PCR táto 
vlastnosť nie je dôležitá, avšak pri qPCR signifikantná sekundárna štruktúra môže 
zamedzovať naviazaniu primerov na templát. Z  tohto dôvodu sa snažíme tiež vybrať úsek, 
ktorý neobsahuje viac než 4 repetície rovnakého nukleotidu s hlavným zreteľom na guanín. 
Nakoniec je vhodné porovnať cieľový úsek s celým genómom na potvrdenie unikátnosti tejto 
sekvencie pomocou programu BLAST ako je spomenuté vyššie.  

Pri dizajnovaní primerov sa zameriavame hlavne na ich teplotu topenia, pomer GC, dĺžku 
a  špecificitu. Vhodné primery by mali mať dĺžku minimálne 17 bp, kratšie primery môžu 
spôsobiť nešpecifické naviazanie sa na templát. Optimálny pomer CG by nemal presiahnuť 
rozsah 35 - 65 % s optimálnou hodnotou 50 % [22]. Počet repetícií by nemal prekročiť 3, 
hlavne na 3'-konci. V prípade, že sa na tomto konci nachádza spomínaný úsek, dochádza pri 
PCR k  tzv. polymerázovému sklzu (polymerase slippage). Polymerázový sklz spôsobuje, že 
Taq DNA polymeráza skĺzne z  templátu v  mieste repetícií a  následne sa znova napojí na 
vzdialenejšom mieste templátu. Toto môže spôsobiť rôznu dĺžku amplikónov. 
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Poznanie sekundárnych štruktúr templátu je dôležité aj pri navrhovaní primerov pre qPCR. 
Aby sme zabezpečili správne naviazanie primerov na templát, musíme linearizovať všetky 
sekundárne štruktúry. Z  tohto dôvodu je potrebné navrhnúť primery tak aby mali vyššiu Tm 
než je teplota všetkých možných sekundárnych štruktúr templátu. Táto teplota sa väčšinou 
pohybuje okolo 60°C. Ako už bolo spomenuté pri primeroch pre klasickú PCR, rozdiel medzi 
teplotami forward a reverse primeru by nemal presiahnuť 1,5 - 2°C. Tieto primery musia byť 
tiež otestované na ich schopnosť tvoriť diméry.  

4.3 Reverzná transkripcia spojená s kvantitatívnou real-time PCR 
(RT-qPCR) 

Táto metóda je variantou klasickej qPCR, pri ktorej 
sa ako zdroj templátu používa mRNA alebo celková 
RNA. Tá sa najprv reverzne transkribuje do cDNA, ktorá 
sa následne využije v klasickej qPCR.  

RT-qPCR môže prebiehať dvoma spôsobmi, a  to 
buď ako jednokroková metóda alebo dvojkroková. 
Jednokroková metóda spája reverznú transkripciu 
a  qPCR v  jednej skúmavke. V  tomto prípade sa na 
reakciu využívajú len na templát špecifické primery. V prípade dvojkrokovej RT-qPCR templát 
je najprv reverzne transkribovaný do cDNA v prvej reakcii a následne amplifikovaný v druhej 
reakcii, samotnej qPCR. Pri využití dvojkrokovej metódy je nutné navrhnúť dva rozdielne sety 
primerov, jeden na reverznú transkripciu, druhý na qPCR. Výhody a nevýhody týchto dvoch 
metód sú zhrnuté v tabuľke 6. 

Tab. 6 Výhody a nevýhody variant RT-qPCR
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Príklad kvantitatívnej PCR resp. 
génovej expresie je detailne 
popisaný v kapitole 9 sekcii 4. 
Protokol na základe qPCR 
využíva fluorescenčné farbivo 
SYBR Green I/EvaGreen®.

Výhody Nevýhody

Jednokroková Menej variácií v  experimente, keďže obe 
reakcie prebiehajú v jednej skúmavke

N e m o žn é o p t i m a l i z o v a ť 
reakcie osobitne

M e n e j p i p e t o v a n i a r e d u k u j e 
pravdepodobnosť kontaminácie

Menej senzitívna

Vhodné pre „high-throughput“ analýzy

Dvojkroková Produkcia stabilnej zmesi cDNA vhodnej 
na dlhodobé uskladnenie

Väčš ia pravdepodobnos ť 
kontaminácie

Cieľové a  referenčné gény môžu byť 
amplifikované z  rovnakej cDNA zmesi bez 
potreby multiplexingu

Časovo náročná

Optimizované reakčné časy a  roztoky 
môžu byť použité pre každú reakciu zvlášť

Nutnosť väčšej optimalizácie 
než jednokroková

Väčšia voľnosť v dizajnovaní primerov



Pri navrhovaní primerov pre qPCR krok je nutné okrem už spomenutých pravidiel v sekcii 
4.3 dizajnovať aspoň jeden primer tak, aby nasadol na rozhranie exón/intrón (Obr. 16).  
Takouto úpravou primeru vieme predísť amplifikácii kontaminujúcej genomickej DNA vo 
finálnej vzorke, keďže takýto primer správne nasadne a amplifikuje len cDNA bez intrónov. 
V prípade, že primery sú dizajnované na úsek, ktorý v genomickej DNA neobsahuje intróny, 
riskujeme amplifikáciu nielen našej požadovanej cDNA, ale aj amplifikáciu genomickej DNA. 
To má za následok falošne pozitívne výsledky takejto RT-qPCR resp. ovplyvnenie výsledkov 
kvantifikácie. 

Obr. 16 Grafické znázornenie funkcie primerov pre RT-qPCR

(Zdroj:http:// www.lifetechnologies.com) 

4.4 Príklady dizajnovania qPCR sond a primerov 

4.4.1 Hydrolyzačné sondy 
V  tejto časti sa zameriame na dizajnovanie PCR primerov a sondy pre qPCR, konkrétne 

pre hydrolyzačné (TaqMan) reakcie. Keďže táto PCR slúži len na detekciu DNA vo vzorke, nie 
je nutné hľadať vhodné primery pre čo najdlhší úsek. Na dizajnovanie takýchto primerov 
môžeme použiť buď už spomínané programy a webové nástroje (napr. PRISE2), alebo 
využijeme jednoduchú internetovú aplikáciu, ktorá zároveň generuje najvhodnejší pár 
primerov a Taqman sondu (eu.idtdna.com/Scitools/Applications/RealTimePCR/Default.aspx). 

Úvodná obrazovka nám ponúka dve možnosti zadania templátovej sekvencie a  to buď 
ako prístupové číslo z  GenBank-u (Obr. 17, možnosť 1) alebo ako sekvenciu vo FASTA 
formáte (Obr. 17, možnosť 2).  
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Obr. 17 Úvodná obrazovka Real Time qPCR Assay

Aplikácia nám po vložení a potvrdení sekvencie vygeneruje okno, v ktorom môžeme určiť 
dĺžku amplikónu. Prepnutím na možnosť „Parameters“ sa dostaneme na pokročilé nastavenia 
primerov a sond (Obr. 18). Tieto nastavenia sú rozdelené na 3 časti:  

1.	 parametre primerov (Primer parameters), 

2.	 parametre sond (Probe parameters), 

3.	 parametre amplikónu (Amplicon parameters). 

Parametre primerov – v  tejto časti máme na výber niekoľko možností, z  ktorých 
najkritickejšie sú minimálne hranice voľnej energie sekundárnych štruktúr (Min Free Energy 
Threshold), teplota topenia (Melting Temperature) a  pomer GC (GC content). Optimálne 
hodnoty minimálnej hranice voľnej energie sa dajú jednoducho vypočítať ako optimálne 
hodnoty týchto štruktúr, ktoré su spomenuté v sekcii 2 od ktorých odrátame 1. Okrem 
zadania rozsahov teploty topenia primerov je pre správny výpočet Tm potrebné zadefinovať aj 
koncentrácie solí v reakcii a to hlavne Na+ a Mg2+. V prípade sodných katiónov je optimum 50 
mM, zatiaľ čo optimálna koncentrácia horečnatých katiónov je 3 mM.  

Parametre sond – táto časť užívateľovi ponúka rovnaké nastavenia ako v  prípade 
primerov. Nastavenia primerov a  sond by mali byť totožné s  výnimkou Tm ako už bolo 
spomínané v sekcii 4.2. 

Parametre amplikónu – tu máme len jednu možnosť, a to nastavenie dĺžky požadovaného 
amplikónu. Optimálna dĺžka amplikónu je okolo 100 báz.  

$35



Obr. 18 Rozšírené nastavenia Real Time qPCR Assay

Po zadaní našich požadovaných nastavení a  potvrdení kliknutím na „Design Assays“ 
server vygeneruje najvhodnejšie páry primerov spolu so sondami (Obr. 19). V prípade nami 
použitej DNA (Interleukín-4) bol vygenerovaný 1 pár spolu s  1 sondou. Vo vrchnej časti 
analýzy máme znázornený transkript zdrojovej DNA s  vyznačnými exonmi a  intrónmi, 
z ktorého je jasné, že naša DNA obsahuje len exóny (vyznačené sivou hrubou čiarou).  Tento 
transkript vieme znázorniť aj v forme finálneho transkriptu po maturácii (mature transcript), ale 
keďže naša DNA nemá vyznačené intróny, obidve verzie sú totožné. Vygenerovaný pár 
primerov sme podrobili analýze pomocou NetPrimer-u, podobne ako bolo spomínané v sekcii 
3.3. Hodnoty Tm a GC boli rovnaké. Hodnota Efektivity bola 100, teda tieto primery vhodné 
na použitie v experimente. 
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Obr. 19 Výsledná obrazovka s primermi

4.4.2 PerlPrimer Real-Time PCR 
Perl-Primer môžeme použiť na dizajnovanie fluorescenčne značených primerov. Tento 

program ale nedokáže generovať PCR sondy, preto ho na takúto aplikáciu nemôžeme použiť. 
Pre ukážku tohto možností PerlPrimer použijeme DNA pre ľudský receptor pre progesterón. 
V tomto prípade ale nemôžeme použiť klasickú DNA ako v prípade dizajnovania primerov pre 
klasickú PCR. Namiesto toho použijeme genomickú DNA, ktorú získame z NCBI databázy 
(číslo génu: 5241). Genomická DNA na rozdiel od klasickej obsahuje vyznačené intróny 
a exóny. 

	 Prekliknutím na záložku „Real-Time PCR“ sa dostaneme do úvodnej obrazovky pre 
dizajn qPCR primerov a RT-qPCR primerov. Rovnako ako v prípade klasických primerov aj tu 
máme 2 možnosti zadania zdrojovej sekvencie a  to buď skopírovaním do poľa „Genomic 
sequence“ alebo cez ikonu     .  V prípade qPCR primerov tu máme ale aj druhé pole „mRNA 
sequence“. Tu zadáme našu cDNA pre receptor pre progesterón (rovnakú ako v sekcii 3.2.1), 
ktorú následne konvertujeme do mRNA príkazom „Reverse complement“ (príkaz vyberieme 
z menu, ktoré nám vyskočí po pravom kliku myšou na pole „mRNA“). Program nám ponúka 4 
skupiny nastavení (Obr. 20): 

1.	 Primer Tm –  nastavenie Tm primerov a maximálneho rozdielu medzi nimi 

2.	 Amplicon size –  dĺžka požadovaného amplifikovaného úseku 
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3.	 Primer Length – dĺžka primerov 

4.	 Options –  Vynechanie primerov s iným % GC ako je nastavené (Exclude %GC) 

Vytvorenie GC svorky („GC clamp“) 

Inkorporácia exón/intrón rozhrania („Span exon/intron boundary“) 

Presiahnutie exón/intrón rozhrania o  xy báz („Overlap intron/exon 
boundary by xy bases“) 

Následne kliknutím na „Find primers“ nám program vygeneroval 653 párov primerov, 
ktoré sa zobrazili v prehľadnej tabuľke ako už bolo spomenuté pri iných využitiach PerlPrimer. 

Obr. 20 Obrazovka programu PerlPrimer na dizajnovanie Real-Time PCR 
primerov
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Podobne ako pri predchádzajúcom program sme otestovali tieto páry pomocou 
NetPrimer-u. Na túto analýzu sme si vybrali náhodne 4 páry primerov. Výsledky sú zhrnuté 
v tabuľke 7. 

Tab. 7 Tabuľka analyzovaných primerov generovaných programom PerlPrimer 

DL - Dĺžka primeru; Tm (app) - Tm (aplikácia); Tm (an) - Tm (analyzátor); E - Efektivita 

PerlPrimer dosahuje priemerné výsledky Efektivity okolo 88 čo sú veľmi dobré hodnoty 
pre využitie takýchto primerov v qPCR. 

4.4.3 Beacon Designer 
Beacon Designer je kompletný nástroj na dizajnovanie ako qPCR primerov značených 

SYBR Green, tak aj PCR sond a  to konkrétne hydrolyzačných, hybridizačných sond, 
molekulových majákov a SCORPION primerov. Na rozdiel od PerlPrimer-u a Real Time qPCR 
Assay je Beacon Designer platená aplikácia. 

4.4.3.1 Dizajn qPCR primerov 
Ako prvé si ukážeme dizajnovanie qPCR primerov značených farbičkou SYBR Green. 

Našou templátovou sekvenciou bude DNA pre giberelín oxidázu-2 druhu Lactuca sativa 
(NCBI prístupové číslo AB031207). 

Úvodná obrazovka programu nám poskytuje niekoľko častí. V prvej časti (Obr. 21) máme 
v prehľadnej tabuľke zobrazené všetky templátové sekvencie uložené v programe. Z nich si 
vyberieme AB031207. Uistíme sa, že v pravom hornom rohu máme zvolenú možnosť „SYBR 
Green Design“. Vo vedľajšom poli (Obr. 22) sa nám zobrazí naša sekvencia vo FASTA 
formáte. Zároveň graficky znázornení sú už aj najvhodneší kandidáti na primery. 
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F primer DL Tm (app) Tm (an) E

CTATTCATTATGCCTTACCATGTG 24 58,01 56,74 88

AAGTTAGCCAAGAAGAGTTCCTC 23 60,51 56,32 91

TAATACAATTCCTTTGGAAGGGC 23 59,23 59,82 82

GAGCTCATCAAGGCAATTGG 20 59,73 58,04 80

R primer DL Tm (app) Tm (an) E

AAGTTGTTTGACAAGATCATGC 22 58,25 54,62 88

GAAGTTGTTTGACAAGATCATGC 23 59,27 56,77 88

TTGTAAGTTGATAGAAACGCTGTG 24 60,06 57,38 100

AGTTGTTTGACAAGATCATGCA 22 59,28 55,69 85



Obr. 21 Tabuľka uložených sekvencií, Beacon Designer

Obr. 22 Grafické znázornenie pozície navrhnutých primerov, Beacon Designer

Stlačením tlačidla    podrobíme túto sekvenciu analýze. Program nám najprv ponúkne 
klasické nastavenia s možnosťami ako Tm, dĺžka primerov alebo dĺžka amplikónu a následne 
vygeneruje tabuľku s najvhodnejším párom primerov (Obr. 23). Tabuľka nám zároveň udáva 
všetky hodnoty dôležité pri dizajnovaní primerov, ktoré sme už spomínali. Okrem hodnôt ako 
je Tm, hodnota voľnej energie a pod, je tu jedna dôležitá hodnota „Rating“. Táto hodnota má 
rovnakú funkciu ako Efektivita u NetPrimer-u. Beacon Designer pre „Rating“ udáva takúto 
škálu: 0 - 50 zlý primer/produkt, 50 - 75 dobrý primer/produkt, 75 - 100 výborný primer/
produkt. 

  

Obr. 23  Výsledná tabuľka najvhodnejšieho páru primerov, Beacon Designer

�

Zoznam všetkých vygenerovaných primerov možno zobraziť tlačidlom „All primers“.  
Program vygeneroval pre zadaný DNA úsek 6 rôznych párov primerov, z ktorých všetky majú 
hodnotu Rating vyššiu než 90 (Obr. 24).  
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Obr. 24 Výsledná tabuľka všetkých navrhnutých párov primerov, Beacon 
Designer

�

Postup dizajnovania primerov a sond pre ostatné typy qPCR je veľmi podobný postupu 
pre SYBR Green primery, preto sa v  nasledujúcich podsekciách budeme venovať len 
rozdielom medzi jednotlivými postupmi a výsledkom týchto postupov. Vo všetkých postupoch 
využijeme tú istú príkladovú DNA - giberelín oxidázu-2. 

4.4.3.2 Dizajn hydrolyzačných sond 
V  prípade dizajnovania hydrolyzačných sond je potrebné mať prepnutú obrazovku zo 

„SYBRGreen Design“ na „TaqMan Design“ v  hornej lište obrazovky. Samotnú analýzu 
spustíme tlačidlom       . Tak ako v prípade SYBR Green primerov aj tu sa nám najprv zobrazí 
tabuľka so základnými nastaveniami primerov a sond, ktoré môžeme upraviť a následne nám 
program vygeneruje 2 tabuľky, jednu s  najvhodnejšími primermi a  druhú s najvhodnejšou 
sondou (Obr. 25).  

Obr. 25 Výsledná tabuľka najvhodnejšieho páru primerov a sondy, Beacon 
Designer
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Všetky navhrnuté primery a  sondy vieme zobraziť tlačidlom „All assays“. V  prípade 
zvoleného úseku DNA, Beacon Designer navrhol 13 párov primerov a 6 rôznych sond. Všetky 
sondy dosiahli úroveň hodnoty „Rating“ minimálne 87 a primery minimálne 84. 

4.4.3.3 Dizajn hybridizačných sond 

Ku dizajnovaniu hybridizačných sond sa dostaneme zvolením možnosti „FRET Design“ 
v hornej lište a zvolenú DNA podrobíme analýze tlačidlom     . V prípade našej príkladovej 
DNA nám program vygeneroval  7 párov primerov, ku ktorým sa dostaneme pomocou tlačidla 
„All primers“  a 1 párom sond. Vo výslednej tabuľke máme najvhodnejší pár primerov a jediný 
pár sond (Obr. 26). Zvolená DNA však nie je najvhodnejšia pre použitie hybridizačných sond, 
keďže hodnota „Rating“ dosiahla úroveň len 57 - 59. 

Obr. 26 Výsledná tabuľka najvhodnejšieho páru primerov a sond, Beacon 
Designer

!  

4.4.3.4 Dizajn molekulových majákov 
Pre návrh molekulových majákov zvolíme v  hornej lište možnosť „Beacon Design“. 

Vybranú príkladovú DNA pre giberelín oxidázu analyzujeme pomocou ikonky   . Program 
navrhol jeden pár primerov ale žiadnu sondu (Obr. 27).  

Obr. 27 Výsledná tabuľka najvhodnejšieho páru primerov, Beacon Designer

!  

Z tohto dôvodu sme si vybrali pre návrh molekulových majákov inú DNA, konkrétne DNA 
pre HIV vírus typu 1 (NCBI prístupové číslo AJ300450). Analýzou tejto DNA sme dostali 
najvhodnejšieho kandidáta pre molekulový maják s hodnotou Rating 83,8 (Obr. 28). Kliknutím 
na tlačidlo „All Beacons“ vieme následne zobraziť všetkých 6 možných kandidátov, z ktorých 
každý dosahuje hodnotu Rating minimálne 71. Podobne program vygeneroval aj 6 rôznych 
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párov primerov pre túto assay, z  ktorých každý primer aj amplikón dosiahli minimálnu 
hodnotu Rating 82, čo predstavuje veľmi dobré výsledky pre uskutočnenie experimentu. 

Obr. 28 Výsledná tabuľka najvhodnejšieho páru primerov a sondy, Beacon 
Designer

!  

4.4.3.5 Dizajn SCORPION primerov 
Pri dizajnovaní SCORPION primerov sa vrátime späť ku DNA pre giberelín oxidázu 

AB031207. Najprv v  hornej lište nastavíme možnosť „SCORPIONS primers“ a  zvolený 
templát analyzujeme tlačidlom      .  Ako v iných prípadoch, aj tu nám program vygeneruje 2 
tabuľky, jednu s  najvhodnejším párom primerov a  druhú s  najvhodnejším SCORPION 
primerom, teda primer kovalentne spojený so sondou tvoriacou vlásenkovú štruktúru (Obr. 
29).  

Obr. 29 Výsledná tabuľka najvhodnejšieho páru primerov a  SCORPION sondy, 
Beacon Designer

!  
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Tlačidlom „All Scorpions“ sa nám zobrazí tabuľka so všetkými navrhnutými primermi. Pre 
našu DNA program vygeneroval 2 páry primerov a 1 SCORPION primer s hodnotou Rating 
minimálne 74. 	 

5. ZÁVER 
Polymerázová reťazová reakcia patrí medzi základné a  najstaršie metódy molekulovej 

biológie. Od svojho vzniku prešla táto metóda rôznymi vylepšeniami a  alternáciami, čo 
podmienilo vznik veľkého množstva PCR variácií. V  súčasnosti môžeme nájsť desiatky 
rôznych programov na dizajnovanie ako primerov tak aj sond pre tieto PCR variácie. Každý 
z týchto programov má určité odchýlky od ostatných, na čo sme poukázali aj nami použitých 
aplikáciách, preto je vhodné používať minimálne 2 rôzne programy na dizajnovanie súčasne, 
resp. po nadizajnovaní použiť analyzátor primerov na kontrolu správnosti.  
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Kapitola 2 

BIOINFORMATICKÁ ANALÝZA SEKVENCIÍ  

Lucia Borszéková Pulzová 

1. ÚVOD 
Vďaka technologickému pokroku v oblasti genomiky (celogenómové sekvenovanie) je v 

súčasnosti dostupné obrovské množstvo DNA sekvencií eukaryotických a prokaryotických 
organizmov. Pochopenie a zmysluplná interpretácia informácií získaných analýzou sekvencií 
predstavuje v súčasnosti veľkú výzvu. Bioinformatika tvorí neoddeliteľnú súčasť modernej 
genomiky a  je v súčasnosti nepostrádateľnou pri rozširovaní poznatkov o živej prírode. 
Bioinformatické nástroje, ktoré boli vyvinuté pre potreby projektov zaoberajúcich sa jedným 
genómom sú v  dnešných časoch už nepostačujúce. Neustále prebieha vývoj nových 
analytických metód a prístupov a mnoho štandardných bioinformatických nástrojov sa 
zdokonaľuje aby dokázali napĺňať požiadavky na presnosť a rýchlosť analýz, ktoré sú na ne v 
súčasnosti kladené.  

Táto kapitola je zameraná na objasnenie základných princípov analýzy sekvencií 
pomocou bioinformatických nástrojov a zoznam on-line dostupných programov využívaných 
v porovnávacej a funkčnej genomike. Hoci analytické metódy a bioinformatika nie sú ako také 
súčasťou genomiky, ich pochopenie a praktické skúsenosti s prácou s nimi sú nevyhutné pri 
analýze osekvenovaných genómov a pri správnej anotácií génov. 

Od objavenia deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) ako kódu všetkého života na zemi bolo 
snahou človeka odhaliť všetky tajomstvá, ktoré sú ukryté v sekvencii tejto jedinečnej 
molekuly. Každý organizmus je definovaný vo svojej  podstate nukleotidovou sekvenciou 
(genómom). Bioinformatická analýza sekvencií DNA je vlastne proces, pri ktorom je sekvencia 
podrobená rôznym analytickým metódam za účelom objasnenia jej vlastností, štruktúry, 
funkcie a  zmien počas evolúcie. Analytické metódy zahŕňajú aj porovnanie sekvencií so 
sekvenciami dostupných v  mnohých biologických databázach. S prudkým rozvojom 
technológie tzv. high-throughput sekvenovania exponenciálne narástol aj počet nových DNA 
sekvencií v databázach.  Bez znalosti ich funkcie a pochopenia biológie organizmu z ktorého 
sekvencie pochádzajú nemajú však tieto sekvencie pre ďalší pokrok a rozšírenie poznatkov 
o genóme rôznych organizmov zmysel.  

Bioinformatická analýza sekvencií sa rozdeľuje podľa svojho účelu na: 

1. porovnanie sekvencií za účelom nájdenia similarity a homológie (sequence similarity 
search),  

2. predikcia génov a identifikácia regulačných elementov, 
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3. predikcia súčastí DNA sekvencie, ako napr. aktívne miesta, miesta určujúce 
posttranslačné modifikácie, otvorené čítacie rámce (open reading frames), 

4. identifikácia rozdielov medzi sekvenciami a  odhalenie variácií, ako sú napr. bodové 
mutácie a polymorfizmy (single nucleotide polymorphism, SNP),  

5. štúdium evolúcie a  genetickej diverzity organizmov na základe sekvencií DNA 
(fylogenetická analýza), 

6. identifikácia molekulovej štruktúry.  

2. POROVNANIE SEKVENCIÍ (SEQUENCE ALIGNMENT) 
V súčasnosti sú v databázach k dispozícii milióny proteínových a nukleotidových 

sekvencií, ktoré sú častokrát zoskupené do veľkých skupín (protein families/gene families) na 
základe podobných znakov. Z tohto dôvodu prvotná charakterizácia sekvencií (query) začína 
prehľadávaním databáz za účelom nájdenia ich homológov (subject) a tým aj informácií a 
charakteristík, ktoré sú s nimi spojené. Zjednodušene si tento proces môžeme vysvetliť ako 
hľadanie zhody s databázou písmeno po písmene (báze/aminokyseline). Tento prístup je 
časovo náročný a dá sa uplatniť len pri identických sekvenciách.   

V prípade nukleotidových sekvencií sa všetky štyri bázy A, T, C a G v databázach 
nachádzajú s približne rovnakou frekvenciou a mutujú s rovnakou pravdepodobnosťou. Z 
tohto dôvodu je porovnanie nukleotidových sekvencií založené na tzv. text matching 
(porovnanie viacerých báz naraz), čo spomaľuje celý proces a znižuje jeho citlivosť. 

Porovnanie aminokyselinových (proteínových) sekvencií má oproti nukleotidovým viacero 
výhod čo vedie ku podstatne vyššej citlivosti celého procesu. Proteínové sekvencie sú 
zložené z rôznych 20 aminokyselín a preto zhoda jednej aminokyseliny je z informatického 
hľadiska významnejšia (> 4 bitov) v porovnaní s nukleotidmi (2 bity). Z tohto dôvodu môže byť 
štatistická významnosť určená aj pre kratšie úseky aminokyselinových reťazcov. Druhou 
výhodou je relatívne menšia veľkosť proteínových databáz oproti databázam nukleotidovým 
(obsahujú aj nekódujúce sekvencie), čo významne zvyšuje citlivosť vyhľadávania. 
Pravdepodobnosť substitúcie aminokyselín v sekvencii je rozdielna. Z týchto dôvodov 
porovnanie akejkoľvek kódujúcej sekvencie zvyčajne prebieha na úrovni proteínových 
sekvencií aj v prípade ak je cieľom porovnanie DNA-DNA sekvencií t.j. DNA alignment pri 
analýze substitúcií. Priame porovnanie nukleotidových sekvencií je nevyhnutné len pri analýze 
nekódujúcich úsekov.  
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Hľadanie perfektnej zhody medzi dvoma sekvenciami je najjednoduchšou, ale zároveň 
nepostačujúcou formou prehľadávania databáz. Cieľom alignment-u je nájdenie homológov 
kedy môže byť identický alebo podobný len malý úsek sekvencie. Aj u blízkych homológov sú 
častokrát regióny s vysokou similaritou od seba oddelené regiónmi, ktoré sú rozdielne.   

Porovnanie nukleotidových a aminokyselinových sekvencií tzv. alignment tvorí základ 
bioinformatiky. Alignment sekvencií je vlastne proces, pri ktorom sa porovnávajú dve 
sekvencie (pair-wise alignment) alebo viac sekvencií (multiple sequence alignment) za účelom 
nájdenia spoločných charakteristík a znakov. Rozlišujeme dva typy alignment-u a to globálny 
a lokálny alignment (Obr. 1) Pri globálnom alignment-e je hlavné úsilie kladené na porovnanie 
celých sekvencií a nájdení čo najväčšieho množstva charakteristík. Takéto porovnanie je 
najvhodnejšie pre vysoko príbuzné sekvencie podobnej dĺžky. Základná technika globálneho 
alignment-u využíva Needleman–Wunschov algoritmus, ktorý je založený na dynamickom 
programovaní. Lokálny alignment je vhodnejší pre menej príbuzné sekvencie, ktoré 
pravdepodobne obsahujú podobné úseky a motívy s väčším rozsahom v rámci sekvencie. 
Lokálny alignment je založený na Smith–Waterman algoritme a využíva dynamické 
programovanie. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi alignment-u je znázornený na obrázku 1. 

Hybridné metódy tzv. semiglobálne alebo glocal metódy (global-local) spájajú výhody 
oboch druhov metód a predstavujú najvhodnejší spôsob porovnávania sekvencií. Využívajú 
sa najmä pri porovnaní sekvencií kedy sa začiatočná časť jednej sekvencie zhoduje s 
koncovou časťou druhej sekvencie alebo ak je jedna z porovnávaných sekvencií výrazne 
kratšia ako druhá sekvencia, (napr. sekvencia génu a sekvencia celého chromozómu). V 
takomto prípade sa pre kratšiu sekvenciu použije globálny a pre dlhšiu lokálny alignment. 

Obr. 1 Schematické znázornenie typov alignment-u

(Zdroj: vlastný obrázok) 
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2.1 Algoritmy a metódy alignment-u 
2.1.1 Smith-Watermanov algoritmus 
Klasický Smith-Watermanov algoritmus využíva viacero programov na prehľadávanie 

databáz, z ktorých najpopulárnejší je SSEARCH (distribuovaný ako súčasť FASTA balíku). 
Tento algoritmus pracuje s relatívne vysokou citlivosťou avšak jeho nevýhodou je časová 
náročnosť analýz. Modifikovaná a výrazne rýchlejšia verzia tohto algoritmu tvorí základ 
programu MPSRCH (http://www.ebi.ac.uk/MPsrch). 

2.1.2 FASTA 
FASTA (vyvinutá v roku 1988) bola prvým programom určeným na prehľadávanie databáz, 

ktorý dosahoval citlivosť na úrovni Smith-Watermanovho algoritmu, avšak v neporovnateľne 
kratšom čase. FASTA vyhľadáva biologicky relevantný globálny alignment skenovaním 
sekvencií za účelom nájdenia krátkych zhôd tzv. slov, čo robí takéto vyhľadávanie extrémne 
rýchlym. FASTA je založená na predpoklade, že homológne sekvencie obsahujú aspoň jednu 
skupinu za sebou nasledujúcich rovnakých báz tzv. slovo. Takto program vylúči 
z  vyhľadávania väčšinu nepodobných sekvencií bez potreby podrobnejšej analýzy. Citlivosť 
a  rýchlosť vyhľadávania závisí na dĺžke hľadaného slova. Vylepšený program FASTA3 je 
dostupný na http://www2.ebi.ac.uk/fasta3 a  nástroj na porovnávanie dvoch sekvencií 
založený na FAST-e, LALIGN je dostupný na http://fasta.bioch.virginia.edu/fasta/lalign2.htm. 
Súčasti FASTA balíka sú uvedené v tabuľke 1. 

Tab. 1 Súčasti FASTA balíka 

2.1.3 BLAST 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) bol navrhnutý na prehľadávanie 

nukleotidových a  proteínových databáz za účelom určenia stupňa identity medzi zadanou 
sekvenciou (query) a sekvenciou z databázy (subject) od perfektnej zhody až po nízky stupeň 
similarity. Typy BLAST analýzy sa rozdeľujú podľa typu vloženej sekvencie a prehľadávaných 
databáz (Tab. 2).  

Program Typ alignment-u

FASTA Lokálny

SSEARCH Lokálny

GGSEARCH Globálny

GLSEARCH Semiglobálny
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Tab. 2  Rôzne typy BLAST analýzy

Pri porovnávaní sekvencií pomocou BLAST-u je zadaná sekvencia najprv rozdelená na 
kratšie úseky tzv. slová (11 nukleotidov), ktoré sú následne porovnávané s úsekmi sekvencií 
(subject) z  databázy. Nevýhodou takéhoto prístupu je značná časová náročnosť analýzy 
(milióny slov). Z  tohto dôvodu BLAST hľadá zhodu so sekvenciami v databáze pre dve po 
sebe nasledujúce slová (tzv. lokálnu similaritu). V prípade ak je similarita a vzdialenosť úsekov 
sekvencie tzv. slov, ktoré vykazujú similaritu  medzi sekvenciami akceptovateľná, program 
ďalej analyzuje danú sekvenciu a  snaží sa predĺžiť similaritu v  oboch smeroch pričom 
prerátava skóre signifikantnosti a nezhôd (penalty score). Ak je počet nezhôd (medzi query 
a  subject) príliš vysoký alebo je zhoda málo signifikantná program zastaví predlžovanie 
alignment-u. Všetky alignment-y (high-scoring subject pairs) sú po skončení BLAST analýzy 
vyhodnotené a zoradené na základe dĺžky a  signifikantnosti. Interpretáciu BLAST analýzy 
môže komplikovať výskyt poly-A koncov, pretože mnoho sekvencií v databázach majú tieto 
konce odstrihnuté (bežná úprava sekvencií pred vložením do databázy). Výsledok 
vyhľadávania v databázach pomocou BLAST-u je rozdelený do troch sekcií, a to: 

Grafické znázornenie  

Grafické znázornenie (graphic summary)poskytuje informáciu o dĺžke zhody medzi 
zadanou query sekvenciou a sekvenciami z databázy. Sekvencie nájdené pomocou BLAST 
analýzy tzv. hits sú znázornené ako horizontálne panely. Ak sekvencia z databázy (hit) sa 
zhoduje s každým nukleotidom query sekvencie tak je panel, ktorý ju znázorňuje, rovnako 
dlhý ako query sekvencia (Obr. 2). 

Obr. 2 Grafické znázornenie alignment-u identických sekvencií

Typ analýzy Sekvencia (Query) Databáza Cieľ
blastn Nukleotidová Nukleotidová Odhalenie nekódujúcej DNA

blastp Proteínová Proteínová Anotácia proteínu

blastp Proteínová Proteínová	 Anotácia proteínu

blastx Translatovaná Proteínová Odhalenie proteínov kódovaných 
vloženou sekvenciou

tblastx Translatovaná Translatovaná Odhalenie nových proteínov
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Similarita však niekedy nepokrýva celú query sekvenciu a  je znázornená len ako kratší 
panel (Obr. 3), avšak samotná sekvencia môže byť podstatne dlhšia. Napríklad sekvencia 
môže byť dlhá niekoľko tisíc báz ale obsahuje len 30 báz zhodných s  query sekvenciou, 
a preto bude znázornená len ako čiara reprezentujúca 30 báz. Grafická analýza má význam 
pri hľadaní domén.   

Obr. 3 Grafické znázornenie alignment-u sekvencií s rôznou dĺžkou

Description (hit list) 

Táto sekcia obsahuje zoznam tzv. hit sekvencií nájdených v databáze (sekvencie 
vykazujúce určitú mieru zhody), a taktiež poskytuje aj bližšie informácie o týchto sekvenciách, 
ako je napr. accession number (hypertext). Po kliknutí na tento údaj sa môžeme dostať do 
RefSeq záznamu a ku kompletnej anotácii danej sekvencie. Druhým zobrazeným údajom je 
skrátená anotácia sekvencie. Ďalšie zobrazené údaje priamo súvisia so štatistikou 
prehľadávania databázy (database search). Ako už bolo skôr spomenuté, BLAST využíva 
štatistiku na zoradenie hit sekvencií od najlepších (najvyššia zhoda) po najhoršie (najnižšia 
zhoda) a zároveň aj poskytuje kľúč podľa ktorého bol alignment vyhodnotený (Max score, 
Total score, Query cover, E-value a Identity). Total score je dôležitý údaj najmä vtedy, ak 
BLAST nájde v rámci jednej sekvencie viac navzájom nesusediacich úsekov similarity medzi 
query a hit sekvenciou. Program následne vyhodnocuje stupeň similarity (Max score) pre 
každý nájdený úsek a získané hodnoty sčíta.  

Max score = Total score – query a hit sekvencia má iba jeden úsek similarity (jeden úsek 
zhody) 

Max score < Total score - query a hit sekvencia má viacero úsekov similarity (viacero 
úsekov zhody).   

Query cover (QC) udáva dĺžku úseku zhody medzi sekvenciami alebo celkovú dĺžku 
úsekov zhody percentuálne ku dĺžke query sekvencie pričom samotná hit sekvencia môže 
byť niekoľkonásobne dlhšia. 

Expect value (E-value) je hodnota, ktorá udáva predpokladaný počet náhodne nájdených 
hit sekvencií pri danej kvalite alignment-u a veľkosťi prehľadávanej databázy. E-value blížiace 
sa k nule znamená, že hit sekvencia je signifikantná a nie je náhodná. Vygenerovaný zoznam 
nájdených sekvencií je zoradený na základe E-value a  najsignifikantnejšie hit sekvencie sú 
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v zozname zobrazené ako prvé. Ak majú dve alebo viacero hit sekvencií rovnakú hodnotu E-
value tak ich poradie závisí od hodnoty Max score.  

Identity je  posledným štatistickým údajom v  tejto sekcii. BLAST vyhodnocuje percento 
identity medzi query a  hit sekvenciou nukleotid po nukleotide. V  prípade, ak je medzi 
sekvenciami viacero úsekov similarity tak program zobrazí iba percento identity úseku 
s najvyššou identitou.   

Alignments 

Posledná sekcia obsahuje jednotlivé aligment-y medzi query a  hit sekvenciou (Subject) 
tzv. high-scoring subject pairs (HSPPs), a taktiež aj štatistické hodnoty zo sekcie Description. 
E-value je v  tejto sekcii označené ako Expect. V  tejto sekcii je jasne zobrazený vzťah medzi 
sekvenciami nájdenými BLAST-om v podobe pair-wise alignment-u. Alignment je zobrazený 
v  riadkoch o dĺžke 60 nukleotidov. V každom riadku alignment-u je uvedené poradové číslo 
prvého nukleotidu, čo umožňuje presne lokalizovať alignment v rámci sekvencie. Pri bližšom 
pohľade na alignment-y môžeme objaviť aj nukleotidy, ktoré sa nezhodujú medzi query a 
referenčnou sekvenciou.     

2.1.4 Praktický príklad analýzy sekvencií a interpretácia výsledkov BLAST-u  
BLAST je dodnes najčastejšie využívaným analytickým programom, a preto práca s ním 

patrí ku základným metódam vo vedeckej praxi. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli do tejto 
kapitoly zahrnúť aj praktické aspekty BLAST analýzy. Vo všeobecnosti je dĺžka hľadaných 
krátkych úsekov similarity tzv. slov (word size) pri proteínoch tri po sebe idúce aminokyseliny 
a u nukleotidových sekvencií 11 po sebe idúcich báz. Ich skrátenie zvýši senzitivitu analýzy, 
avšak výrazne predĺži celý proces. BLAST umožňuje zadať query sekvenciu pomocou jej 
identifikačného čísla alebo zadaním samotnej sekvencie vo FASTA formáte. Pri analyzovaní 
sekvencií je dôležité mať na pamäti, že prebieha pri prednastavených parametroch. Hľadanie 
similarity prebieha v rámci celej vloženej sekvencie. V niektorých prípadoch (najmä u 
proteínových sekvencií) je vhodnejšie pred samotnou analýzou zadefinovať kratší úsek 
sekvencie (query subrange), ako napr. len jednu doménu. Pred samotnou analýzou je možné 
vybrať si databázu, v ktorej budú vyhľadávané sekvencie podobné k zadanej sekvencii z tzv. 
Dropdown menu a organizmus, z ktorého majú sekvencie pochádzať.     

Ako modelovú sekvenciu sme si pre tento účel vybrali sekvenciu kódujúcu ľudský 
myoglobín, program blastn a do poľa pre výber databázy sme zadali Human genomic plus 
transcript databázu. Z výsledkov grafického sumáru aj bez štatistiky vyplýva, že prvá 
zobrazená hit sekvencia je totožná so zadanou query sekvenciou a nájdená similarita pokrýva 
celú dĺžku query sekvencie. Nasledujúcich šesť hit sekvencií nevykazuje similaritu s query 
sekvenciou na 5´-konci, avšak v ďalšom priebehu sú tieto sekvencie totožné s query 
sekvenciou (Obr. 4). 
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Obr. 4 Grafické znázornenie výsledku BLAST analýzy

Na základe štatistického vyhodnotenia môžeme konštatovať, že prvé štyri zobrazené hit 
sekvencie sú vysoko signifikantné (E-value = 0 alebo je blízke 0). Nasledujúcich šesť hit 
sekvencií môžeme považovať taktiež za vysoko signifikantné, kedže ich E-value je blízke nule. 
Prvou zobrazenou hit sekvenciou je myoglobín transcript variant 3 (Homo sapiens). Táto hit 
sekvencia má s query sekvenciou jeden alignment (Total score = Max score), ktorý pokrýva 
celú dĺžku query sekvencie (Query cover 100%). Z uvedeného vyplýva, že nami analyzovaná 
query sekvencia je totožná so sekvenciou pre myoglobin transcript variant 3 (alignment 
pokrýva 100% dĺžky query sekvencie a vykazuje 100% identitu). Nasledujúce tri hit sekvencie 
dosahujú identitu 100%, avšak alignment nepokrýva celú dĺžku query sekvencie (query cover 
87%). Aj tieto hit sekvencie môžeme považovať za vysoko signifikantné (Obr. 5). Niekedy za 
chýbajúce úseky v sekvencii reálneho génu môže automatizovaná predikcia génov, ktorá je 
častokrát založená na neúplných experimentálnych výsledkoch. 
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Obr. 5 Tabuľkové znázornenie výsledku BLAST analýzy

Aj keď je hodnota identity vysoká aj u posledných troch hit sekvencií (Identity≥90 %), 
môžeme tieto sekvencie považovať na základe hodnoty E-value (E-value≥1,0) za náhodné 
výsledky BLAST analýzy, a preto za nesignifikantné aj bez toho aby sme poznali presnú 
anotáciu, ktorá je spojená s týmito génmi. Na základe BLAST analýzy môžeme konštatovať, 
že analyzovaná query sekvencia musí byť sekvencia kódujúca myoglobín transcript variant 3 
u Homo sapiens (NM_203378.1).  

Pri predchádajúcom BLAST vyhľadávaní sme identifikovali zadanú sekvenciu ako mRNA 
sekvenciu myoglobínu. Pri medzidruhovom BLAST-e do poľa pre organizmus zadáme 
„Vertebrata“ čo značne rozšíri možnost BLAST vyhľadávania, ale vyhľadávanie ostane ešte 
stále zamerané na druhy, ktoré v genóme majú gén pre myoglobín. Ako by sa dalo čakať, tak 
prvou zobrazenou hit sekvenciou je Homo sapiens myoglobín (query sekvencia). Ďalšie hit 
sekvencie sú sekvencie kódujúce myoglobín u  rôznych živočíšnych druhoch, napr. šimpanz 
(Pan paniscus), gibon (Nomascus leucogenys), alebo gorila (Gorilla gorilla) (Obr. 6). Na 
základe tohto alignment-u môžeme usúdiť, že človek a šimpanz sú blízki príbuzní.  

Viaceré sekvencie sú označené ako „PREDICTED“, čo v tomto prípade znamená, že tieto 
sekvencie (gény) pochádzajú z projektov zaoberajúcich sa sekvenovaním DNA a nie cDNA. 
U  nemodelových organizmov sú častokrát gény predikované na základe similarity s  dobre 
preštudovanými a  anotovanými génmi modelových organizmov (človek, myš, potkan a. i.) 
z databáz.   
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Obr. 6 Grafické znázornenie výsledku medzidruhovej BLAST analýzy

3. PREDIKCIA GÉNOV (GENE PREDICTION)  
Predikcia štruktúry génov je proces, ktorého úlohou je určiť úseky genomickej DNA 

kódujúce jednotlivé gény. Tieto úseky zahŕňajú proteín kódujúce oblasti a  iné funkčné 
elementy, ako napr. regulačné elementy. Identifikácia génov je prvým a najdôležitejším krokom 
pri pochopení genómov. Veľmi podstatné v  tejto fáze je uvedomiť si rozdiely medzi génom 
u  prokaryotov a  eukaryotov, u  ktorých sa rozlišujú kódujúce a  nekódujúce úseky génu. 
Prokaryotické gény sú zvyčajne neprerušované úseky DNA medzi štart kodónom (zvyčajne 
ATG a GTG, TTG, alebo CTG) a stop kodónom (TAA, TGA alebo TAG). mRNA kratšia ako 30 
kodónov je slabo transkribovaná, a preto môžeme povedať, že gény kódujúce proteíny u 
prokaryotov sú najmenej 100 báz dlhé. U viacbunkových eukaryotov sú prekladané úseky 
(exóny) u väčšiny génov prerušované nekódujúcimi úsekmi tzv. intrónmi.  Priemerná dĺžka 
exónu je ~50 kodónov, zatiaľ čo väčšina intrónov je extrémne dlhá, čo má za následok, že 
jeden gén môže mať až niekoľko megabáz genomickej DNA. Táto vlastnosť robí predikciu 
eukaryotických génov veľmi zložitou a omnoho komplexnejšou ako u prokaryotických 
génoch. V súčasnosti sa na predikciu využívajú dve metódy a  to ab initio metóda a metóda 
založená na homológii génov alebo kombinácia oboch metód. Najčastejšími problémami 
predikcie sú: 

• chyby sekvenovania a kompletizácie sekvencií, 

• pseudogény, 

• alternatívny zostrih (splicing) a alternatívne miesta iniciácie. 
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Metódy predikcie génov môžeme rozdeliť na metódy predikcie génu založená na 
homológii génov a ab initio predikčné metódy. 

3.1 Metóda predikcie štruktúry génu založená na homológii génov 
Táto metóda je založená na porovnaní osekvenovaného génu s homológnou sekvenciou 

(napr. mRNA, sekvencia proteínu), ktorá je dostupná v databázach s cieľom odhaliť kódujúce 
časti (exóny) a nekódujúce časti génu (intróny). Poskytuje vysoko hodnoverné a  presné 
výsledky pri použití vysoko homológnej sekvencie. Nevýhodou je časová náročnosť 
a požiadavka homológnych sekvencií. V  súčasnosti sa na predikciu štruktúry génu využíva 
kombinácia oboch metód tzv. de novo metóda. Táto metóda je založená na fakte, že funkčné 
oblasti, presnejšie sekvencie kódujúce proteíny, sú konzervatívnejšie počas evolúcie ako 
oblasti bez funkcie. De novo metódu predikcie využívajú viaceré programy, ako napr.  
Augustus a MAKER.  

3.2 Ab initio metódy predikcie štruktúry génu 
Ab initio predikcia štruktúry génu je veľmi rýchla a  nenáročná metóda predikcie, ktorej 

základom je štatistika kódovania a  vyhľadávanie krátkych DNA úsekov (promótory, štart 
a  stop kodóny, miesta zostrihu). Medzigénové úseky, intróny a  exóny majú rozdielny 
nukleotidový obsah (obsah GC), čo pomáha odlíšiť navzájom od seba jednotlivé úseky. Rôzne 
programy založené na tejto metóde (Tab. 3) sa bežne používajú na predikciu u nových génov, 
ktoré nevykazujú similaritu s anotovanými sekvenciami alebo doménami dostupnými v 
databázach. Jej veľkou nevýhodou sú nepresnosti pri predikcii génovej štruktúry. 

Tab. 3 Programy určené na ab initio predikciu génov

Program Genóm Zdroj

GeneMark Človek, myš, potkan, kura, kvasinky, C. 
e legans, Drosophi la, Oryza sat iva, 
Arabidopsis, baktérie a Archaea	

http://opal.biology.gatech.edu/ 

Glimmer Baktérie a Archaea, Plasmodium, 
Aspergillus

http://www.tigr.org/softlab

Grail Človek, myš, Drosophila, Arabidopsis, E. 
coli 

http://genes.mit.edu/
GENSCAN.html

GenScan Človek, Arabidopsis, Zea mays http://genes.mit.edu/
GENSCAN.html

GeneBuilder Človek, myš, potkan, Drosophila, C. 
elegans, Arabidopsis, Aspergillus

http://www.itba.mi.cnr.it/
webgene/

Genie Človek http://www.cse.ucsc.edu/
~dkulp/cgibin/genie
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3.3 Prokaryoty 
Väčšinu prokaryotických génov môžeme definovať ako najdlhší otvorený čítací rámec 

(open reading frame, ORF) v danom úseku DNA. Translácia DNA sekvencie vo všetkých 
šiestich čítacích rámcoch je preto dôležitou súčasťou identifikácie génov. Tento prístup je 
veľmi zjednodušený a môže vyústiť aj do nesprávnej predikcie génov. Príčinou sú napríklad 
chyby sekvenovania, kedy môže byť nesprávne určený alebo nerozoznaný štart/stop kodón 
čoho následkom je gén buď skrátený, nadmerne dlhý alebo môže aj úplne chýbať. Zriedkavo 
pri prekrývajúcich sa ORF (na rovnakom alebo komplementárnom vlákne DNA) ten kratší ORF 
môže reprezentovať skutočný gén.  

Z  týchto dôvodov je vždy nutné potvrdiť správnosť predikcie konkrétneho ORF-u 
viacerými spôsobmi, ako napr.:  

• prehľadávanie proteínových databáz za účelom nájdenia homológnych sekvencií,  

• ORF má typický obsah GC báz, frekvenciu kodónov alebo oligonukleotidové zloženie 
pre daný organizmus, 

• ORF-u  predchádza typické miesto zodpovedné za väzbu na ribozóm (Shine-Dalgarno 
sekvencia), 

• ORF-u  predchádza typický promotór pre daný organizmus. 

3.3.1 Ab initio predikcia štruktúry génu u prokaryotov 
Predikcia štruktúry génu je menej náročná a  presnejšia u  prokaryotov (pomerne malý 

genóm, vysoká hustota génov s jednoduchšou štruktúrou bez intrónov a exónov) ako 
u  eukaryotov. Ab initio metóda sa zameriava na detekciu otvorených čítacích rámcov, 
kodónov, signálov pre väzbu na ribozóm a terminátorov. Umiestnenie ORF v rámci sekvencie 
je oveľa jednoduchšie u prokaryotov a ohraničuje časť génu kódujúcu proteín. DNA sekvencia 
kódujúca proteín je transkribovaná do mRNA a  následne preložená do sekvencie 
aminokyselín v proteíne s minimálnymi modifikáciami.  

Pri predikcii štruktúry sa môžeme stretnúť s  nasledovnými ťažkosťami: nesprávne 
rozoznanie iniciačného miesta (AUG), alternatívne štart kodóny, prekrývanie génov 

GeneID Človek, Drosophila http://www1.imim.es/software/
geneid

GeneFinder Č l o v e k , D ro s o p h i l a , C . e l e g a n s , 
Arabidopsis, kvasinky

http://genomic.sanger.ac.uk/gf/
gf.shtml

HMMgene Č lovek a iné stavovce, C. elegans, 
Arabidopsis

http://www.cbs.dtu.dk/services

GeneFinder Človek, myš, Arabidopsis, S. pombe http://www.cshl.org/genefinder
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a nedetekovateľné malé proteíny. Napriek tomu ab initio predikcia dosahuje presnosť až 99 % 
u prokaryotov.  

3.4 Jednobunkové eukaryoty 
Genóm jednobunkových eukaryotov vykazuje extrémne rozdiely vo veľkosti, v pomere 

génov kódujúcich proteíny ku genómu a vo frekvencii intrónov. V podstate platí, že čím 
kratšie medzigénové úseky (intergenic regions) a nižší počet intrónov, tým je predikcia génov 
ľahšia. Napríklad u kvasinky S. cerevisiae, kóduje proteíny najmenej 67% genómu a len 233 
génov (menej ako 4%) obsahuje intróny. Genóm intracelulárneho parazita Encephalitozoon 
cuniculi je veľmi malý (2,9 megabáz) a obsahuje intróny len v 12 génoch [1]. Z dôvodu tejto 
diverzity neexistuje jednotný spôsob efektívnej predikcie génov u rozličných jednobunkových 
eukaryotov. Pre niektoré z nich, napríklad kvasinky, môžu byť gény predikované podobne ako 
pri analýze prokaryotického genómu. Pre jednobunkovce, ktorých genóm je bohatý na 
intróny, musí model génu obsahovať aj informáciu o miestach kde prebieha splicing.  

3.5 Mnohobunkové eukaryoty  
U väčšiny mnohobunkových eukaryotov je organizácia génov veľmi komplexná čo 

predstavuje vážny problém pri predikcii génov. Eukaryotické gény sú častokrát oddelené 
dlhými medzigénovými úsekmi a obsahujú veľké množstvo intrónov, zatiaľ čo úseky kódujúce 
proteíny predstavujú zvyčajne len veľmi malú časť génu. V takýchto prípadoch môžu byť 
exóny presne určené mapovaním sekvencie komplementárnej cDNA a porovnaním s 
chrozomálnou DNA. Väčšina ľudských génov má však viacero alternatívnych foriem a preto 
správna predikcia génov musí odhaliť všetky tieto formy, čo značne sťažuje jej prevedenie. V 
ideálnom prípade by mala predikcia génov identifikovať všetky exóny a intróny vrátane 
netranslatovaných úsekov v mRNA (untranslated regions; 5'-UTR a 3'-UTR mRNA). Táto 
identifikácia závisí na presnom určení miest zostrihu (dva takmer konštantné dinukleotidy GT 
alebo GC na 5'-konci a AG na 3'-konci každého intrónu). Predikcia génov zvyčajne začína ab 
initio metódami a pokračuje vyhľadávaním similarity v predpokladáných exónoch.   

V súčasnosti dostupné programy predikujú eukaryotické gény s presnosťou len asi 40%.  
Najčastejšie sa nepresnosti v predikcii génov vyskytujú u sekvencií s dlhými intrónmi, ktoré 
môžu byť považované za intragénové sekvencie alebo u párov génov s  krátkym 
medzigénovým úsekom, ktorý môže byť mylne považovaný za intrón čo vedie k  fúzii týchto 
génov. Ďalším dôležitým parametrom, ktorý môže ovplyvniť predikciu génov sú chyby 
sekvenovania a nimi spôsobený posun čítacieho rámca (frameshift). Na detekciu posunov sa 
využíva viacero algoritmov, ktoré sú založené na štatistických vlastnostiach kódujúcich 
sekvencií. Programy na ich detekciu sú zhrnuté v  Tab. 4. Ku korekcii posunov 
v  eukaryotickom genóme by sa malo pristupovať opatrne, lebo nesprávna korekcia môže 
spôsobiť, že sa pseudogény nesprávne považujú za kódujúce gény. Odlíšenie pseudogénov 
od posunu je pomerne komplexný proces a jediným spôsobom ako ich s určitosťou odlíšiť 
je  pomocou alignment-u celých genómov rozličných organizmov alebo experimentálne 
(molekulárne klonovanie). 
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Tab. 4 Programy na detekciu posunov (frameshift-ov)

3.6 Ab initio predikcia štruktúry génu u eukaryotov 
Identifikácia génov u eukaryotov je výrazne komplikovanejšia a menej presná ako je tomu 

u  prokaryotov. Ab initio predikcia sa opiera o  identifikáciu promótorových sekvencií, 
Kozakovej sekvencií (sekvencie rozoznávané ribozómom gccRccAUGG) a rozhrania exónov a 
intrónov. Tieto informácie pomáhajú predikovať poly(A) koniec a štart/stop signál, ktorý však 
nie je tak jasne definovaný ako u prokaryotov. Presnosť predikcie štruktúry u  eukaryotov 
dosahuje maximálne 50 %.  

Zisťovanie umiestnenia ORF v  rámci sekvencie je menej efektívne ako u  prokaryotov. 
V  DNA sekvencii sa nachádzajú rozsiahle nekódujúce časti medzi dvoma génmi a  taktiež 
intróny v  rámci jedného génu. Exóny sú v  primárnom RNA transkripte pred samotnou 
transláciou upravené (zostrih a  alternatívny zostrih), čo robí predikciu štruktúry ešte 
zložitejšou. Predikciu môžu tiež sťažovať post-translačné modifikácie a  prítomnosť stop 
kodónov v  intrónových sekvenciách. V súčasnosti sa na určenie umiestnenia ORF používajú 
programy, ako napr. SpliceView, ORF finder a  na ab initio predikciu štruktúry moderné 
techniky, ako napr. hidden Markov model. 

3.7 Algoritmy a programy určené na predikciu génov 
Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich statiach presné určenie génov v DNA 

sekvenciách predstavuje značný problém pri analýze genómu. Dodnes bolo vyvinutých 
viacero rozličných spôsobov predikcie génov a existuje viacero populárnych programov 
určených na tento účel, z ktorých väčšina využíva kombináciu metód založených na 
homológii génov a ab initio predikciu. Detailný opis týchto metód nie je zámerom tejto 
kapitoly. Každá zo spomenutých metód má svoje výhody a nevýhody a žiadna nie je 
dokonale presná. Z tohto dôvodu je treba použiť pri predikcii aspoň dve rôzne metódy najmä 
u génov pochádzajúcich od eukaryotov a nedostatočne charakterizovaných prokaryotov. Na 
porovnanie výsledkov viacerých predikčných programov, ako napr. GeneMark, GlimmerM, 
GRAIL, GenScan a Fgenes slúži TIGR Combiner program (http://www.tigr.org/softlab).  

Program Zdroj

GENIO/frame http://biogenio.com/frame/

FragGeneScan http://sourceforge.net/projects/fraggenescan/

FrameD http://tata.toulouse.inra.fr/apps/FrameD/FD

Genetack http://topaz.gatech.edu/GeneMark/license_download.cgi

MetaGeneTack http://topaz.gatech.edu/GeneMark/license_download.cgi
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3.7.1 Program GeneMark 
Program GeneMark (http://opal.biology.gatech.edu/genemark, http://www.ebi.ac.uk/

genemark) bol vyvinutý Markom Borodovskym a Jamesom McIninchom v roku 1993. 
GeneMark bol prvým bioinformatickým nástrojom využ ívaným na vyhľadávanie 
eukaryotických génov a  klasifikovanie kódujúcich a  nekodujúcich úsekov DNA, ktorý bol 
založený na nehomogénnom Markovom modele. U E. coli predikcia génov vyžaduje použitie 
viacerých kodónov, kedy sú gény klasifikované do veľmi typických, typických a  atypických 
génových sád. Z tohto dôvodu je potrebných pri analýze DNA použitie viacero modelov. Tak 
ako aj ostatné predikčné programy, GeneMark je založený na parametroch špecifických pre 
daný organizmus, a  preto musí obsahovať dostatočne veľkú sadu už známych génov. 
Program bol viackrát aktualizovaný a  modifikovaný a  v  súčasnosti existuje vo viacerých 
verziách:  

GeneMarkS - predikcia génov u vírusov, fágov, plazmidov, baktérií a Archaea 

GeneMark.Hmm - predikcia génov v transkriptóme 

MetaGeneMark - predikcia génov v metagenomike 

GeneMark-ES - predikcia eukaryotických génov 

3.7.2 Program Glimmer 
Gene Locator and Interpolated Markov Modeler (GLIMMER, http://www.tigr.org/softlab) je 

program určený na predikciu génov v  genómoch (najmä u baktérií a Archaea) ktorý na 
identifikáciu proteín kódujúcich oblastí a  ich odlíšenie od nekódujúcich oblastí využíva 
interpolované Markovove modely (série modelov so samostatne hodnotenou predikciou). Tak 
ako predchádzajúci program aj Glimmer obsahuje cvičnú sadu anotovaných génov 
z databáz. Tento program bol použitý pri anotácii kompletného genómu, napríklad u baktérií 
Borrelia burgdorferi [2], Treponema pallidum [3], Mycobacterium tuberculosis [4], 
Chlamydiophila trachomatis a C. pneumoniae [5]. V  súčasnosti je dostupná modifikovaná 
verzia GlimmerM určená na predikciu génov v malých eukaryotických genómoch, ako je napr. 
genóm Plasmodium falciparum. 

3.7.3 Program Grail 
Program Grail (Gene Recognition and Assembly Internet Link, http://compbio.ornl.gov) sa 

používa na identifikáciu exónov, polyadenylovaných miest, promotórov, CpG ostrovov, 
repetícií, posunov v DNA sekvenciách, prostredníctvom porovnania sekvencií s DNA 
sekvenciami človeka a myši dostupnými v databázach. Predikcia exónov a repetícií je určená 
aj pre sekvencie genómov z Arabidopsis a Drosophila. V súčasnosti je dostupná len jeho 
verzia GrailEXP (http://compbio.ornl.gov/grailexp/), ktorá pri predikcii génov využíva 
kombináciu štatistiky (prvotná lokalizácia pravdepodobných exónov), empirických poznatkov 
(identifikácia častí génov) a matematického logaritmu (poskladanie častí do uceleného génu) 
[6].   
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3.7.4 Program GenScan 
GenScan (http://genes.mit.edu/GENSCAN.html) využíva pravdepodobný model génovej 

štruktúry, ktorý je založený na súčasných poznatkoch o  transkripčných a  translačných 
signáloch a  zostrihu. Tento program pri procese predikcie berie do úvahy aj heterogenitu 
ľudského genómu, ktorá môže ovplyvniť štruktúru génov. Z tohto dôvodu GenScan využíva aj 
viaceré sady génových modelov s odlíšným zastúpením GC báz. Vďaka rýchlosti a presnosti 
predikcie sa stal tento program najčastejšie používaným pri iniciálnych analýzach veľkých 
úsekov eukaryotickej DNA (rozsah až niekoľko megabáz) [7]. 

3.7.5 Program GeneBuilder 
GeneBuilder (http://www.itba.mi.cnr.it/webgene) predikuje gény ab initio a  využíva 

množstvo parametrov a  údajov, ako napríklad obsah GC báz, frekvencia dikodónov, údaje 
týkajúce sa splicingu, CpG ostrovy a repetície. Pri predikcii kódujúcich oblastí sa uplatňuje aj 
jedinečný prístup založený na hodnotení synonymických a nesynonymických substitúcií. 
Využíva aj porovnanie predikovaného génu s génovými databázami pomocou funkcie BLAST.  
V programe sa dajú zmeniť niektoré parametre, čo umožňuje interaktívnu predikciu génu.  

Program GeneBuilder má viacero modulov pre: 

• vyhľadávanie a  maskovanie repetícií (eliminuje počet falošných aligment-ov pri 
porovnávaní so sekvenciami dostupnými v databázach), 

• určovanie homológie so sekvenciami v  databázach (EST databáza a  SWISSPROT 
databáza proteínov), 

• predikciu kódujúcich oblastí (CDS prediction), 

• odhaľovanie potenciálnych TATA boxov a polyadenylovaných oblastí, 

• vylepšovanie predikcie CDS na základe homológie, 

• predikcia väzobných miest transkripčných faktorov,  

• predikcia CpG ostrovov, 

• oprava chýb vzniknutých počas sekvenovania. 

3.7.6 Programy na predikciu miest zostrihu 
Programy na predikciu miest zostrihu (zhrnuté v Tab. 5) sa využívajú na odhad štruktúry 

génov, alternatívnych miest zostrihu a nekódujúcich exónov. Na rozpoznávanie týchto miest 
využívajú tieto programy štatistické vlastnosti exónov a  intrónov, čo častokrát vedie 
k  falošným výsledkom (priemerne jedno potenciálne miesto zostrihu na 150 - 250 báz). 
Niektoré takéto výsledky korešpondujú s  kryptickými miestami zostrihu (za normálnych 
okolností sú tieto miesta neaktívne a aktivujú sa až ako výsledok mutácií v hlavných miestach 
zostrihu). 

Prítomnosť repetícií v sekvencii môže niekedy predstavovať problém pri samotnej predikcii 
štruktúry génu. Napríklad niektoré dlhé repetície obsahujú otvorené čítacie rámce, a  preto 
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môžu byť pri predikcii pokladané za gény. Pri porovnávaní DNA sekvencií s  génmi 
v  databázach môžu byť zase veľmi frekventované repetície zodpovedné za vysoký počet 
zhôd medzi porovnávanými sekvenciami. Analýza repetícií je častokrát náročná vzhľadom na 
ich heterogenitu a malú dĺžku opakujúcich sa úsekov. 

Tab. 5 Programy na predikciu miest zostrihu

4. ŠTÚDIUM EVOLÚCIE A  GENETICKEJ DIVERZITY 
O R G A N I Z M O V N A Z Á K L A D E S E K V E N C I Í D N A 
(FYLOGENETICKÁ ANALÝZA) 

Porovnanie sekvencií sa využíva pri získavaní informácií o funkcii, štruktúre a evolúcii 
sekvencií. Veľmi podobné sekvencie pravdepodobne plnia rovnakú funkciu (regulačná funkcia 
v prípade DNA, rovnaké biochemické vlastnosti, rovnaká biologická funkcia alebo štruktúra v 
prípade proteínov). Podobnosť sekvencií z rozdielnych organizmov môže taktiež napovedať o 
ich spoločnom predkovi, takéto sekvencie nazývame homológnymi sekvenciami. Rozdiely 
medzi homológnymi sevenciami a spoločným predkom môžeme pripísať mutáciám, ktoré 
prebiehali počas evolúcie. Homológne gény, ktoré majú rovnakého predka a plnia rovnakú 
funkciu sa nazývajú ortológne gény. Paralógne gény sú vlastne homológne gény, ktoré sa 
vyskytujú u jedného druhu a rozdelili sa po duplikácii, kedy jedna kópia génu získala mutáciou 
novú funkciu, ktorá je zvyčajne príbuzná pôvodnej funkcii. V prípade ak dve podobné 
sekvencie/gény plnia rovnakú funkciu a nemajú spoločného predka, čiže vznikli nezávisle od 
seba, môžeme v takomto prípade hovoriť o konvergentnej evolúcii. 

Najlepším príkladom homológnych génov, ktoré sú zároveň ortológne aj paralógne, sú 
gény kódujúce hemoglobín a myoglobín. Gény pre hemoglobín a myoglobín sa nachádzajú u 
človeka a aj u iných cicavcov, takže môžeme povedať, že sú odvodené od ich spoločného 
predka. Myoglobín vznikol ako paralógny gén s hemoglobínom. Vznikol pravdepodobne 

Program Zdroj Organizmus

HSPL ht tp: / /genomic.sanger.ac.uk/gf /
gf.shtml

Človek

NNSplice http://www.fruit f ly.org/seq_tools/
splice.html

Človek, Drosophila

SpliceView http://www.itba.mi.cnr.it/webgene/ Č l o vek , kvas inka , Drosoph i l a , 
Arabidopsis

NetGene2 http://www.cbs.dtu.dk/services Človek, C. elegans, Arabidopsis

NetSplicer http://www.tigr.org/softlab Človek, Arabidopsis

SpliceProxi
mal

http://industry.ebi.ac.uk/~thanaraj/
MZEF-SPC.html

Človek
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mutáciou v géne pre hemoglobín počas bunkového delenia. Ľudský hemoglobín a myoglobín 
napr. u psa, sú teda homológne gény, ale tieto gény nie sú paralógne alebo ortológne.  

5. ANOTÁCIA A PREDIKCIA FUNKCIE GÉNU 
Častým problémom najmä pri sekvenovaní ľudského genómu je odlíšenie bežného 

variantu a  mutácie. V  súčasnosti je značné úsilie venované vývoju softvérov, ktoré budú 
schopné odlíšiť alely s  nízkou frekvenciou výskytu od extrémne zriedkavých mutácií 
vyskytujúcich sa v  populácii. Programy slúžiace na predikciu vplyvu aminokyselinových 
variácií na vlastnosti kódovaného proteínu sú uvedené v tabuľke 6. 

SIFT (Sorting Intolerant From Tolerant) je softvér používaný na predikciu vplyvu 
aminokyselinových substitúcií na funkciu kódovaného proteínu. Homológia sekvencií 
a  fyzikálne vlastnosti samotných aminokyselín môžu napomôcť pri detekcii nesynonymných 
polymorfizmov medzi dátami z NGS (Next generation sequencing). Na základe týchto 
skutočností bol vyvinutý softvér MAPP (Multivariate Analysis of Protein Polymorphism), ktorý 
je schopný predpovedať vplyv všetkých možných aminokyselinových substitúcií na funkciu 
kódovaného proteínu. Program PhD-SNP (Predictor of human Deleterious Single Nucleotide 
Polymorphisms) je schopný predpovedať, či daná jednobodová mutácia môže byť 
asociovaná s  ochorením alebo je to len neutrálny polymorfizmus v proteínovej sekvencii. 
PolyPhen (Polymorphism Phenotyping) a  jeho novšia verzia PolyPhen-2 umožňujú určiť 
pravdepodobný vplyv aminokyselinovej substitúcie na štruktúru a  funkciu špecifického 
proteínu pomocou porovnávacích fyzikálnych metód. 

Tab. 6 Programy slúžiace na predikciu vplyvu aminokyselinových variácií na 
vlastnosti kódovaného proteínu

Predikcia 
variantov /detekcia

Zdroj

Predikcia funkčných variantov

B-SIFT http://research-pub.gene.com/bsift/

MAPP http://mendel.stanford.edu/supplementarydata/stone_MAPP_2005

PhD-SNP http://gpcr.biocomp.unibo.it/~emidio/PhD-SNP/PhD-SNP

PolyPhen-2/PolyPhen http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/

SIFT http://blocks.fhcrc.org/sift/SIFT.html

SNAP http://www.rostlab.org/services/SNAP

SNAPper/Pedant http://pedant.gsf.de/snapper

Predikcia variantov (Štruktúrne varianty)

BreakDancer http://genome.wustl.edu/tools/cancer-genomics/

BreakDancer/BD- Mini http://seqanswers.com/wiki/BreakDancer
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Breakway http://sourceforge.net/projects/breakway/files/

CNVSeq http://tiger.dbs.nus.edu.sg/CNV-seq/

cnvHMM http://genome.wustl.edu/pub/software/cancer-genomics/cnvHMM/

cnD http://www.sanger.ac.uk/resources/software/cnd.html

GASV/GSV http://cs.brown.edu/people/braphael/software.html

Hydra http://code.google.com/p/hydra-sv/

MoDIL http://compbio.cs.toronto.edu/modil/

mrFAST http://mrfast.sourceforge.net/

NovelSeq http://compbio.cs.sfu.ca/strvar.htm

PEMer http://sv.gersteinlab.org/pemer/

Pindel http://www.ebi.ac.uk/~kye/pindel/

SegSeq http://www.broadinstitute.org/

SOAPsv http://soap.genomics.org.cn

Solid large Indel tool http://solidsoftwaretools.com/gf/project/large_indel/

Solid CNV tool http://solidsoftwaretools.com/gf/project/cnv/

SWT http://genome.wustl.edu/pub/software/cancer-genomics/GSTAT/

VariationHunter/VH-
CR

http://compbio.cs.sfu.ca/strvar.html

VARiD http://compbio.cs.utoronto.ca/varid

Variant jedného nukleotidu

Atlas-SNP2 http://www.hgsc.bcm.tmc.edu/cascade-tech-software-ti.hgsc

BOAT http://boat.cbi.pku.edu.cn/

DNA Baser http://www.dnabaser.com/help/manual.html

DNAA http://sourceforge.net/projects/dnaa/

Galign http://shahamlab.rockefeller.edu/galign/galign.htm

GigaBayes/PbShort http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/GigaBayes

GSNAP http://share.gene.com/gmap.

inGAP http://sites.google.com/site/nextgengenomics/ingap

Predikcia variantov/detekcia 

ngs_backbone http://bioinf.comav.upv.es/ngs_backbone/index.html

Omixon Variant http://www.omixon.com/omixon/index.html

PyroBayes http://bioinformatics.bc.edu/marthlab/PyroBayes

ssahaSNP http://www.sanger.ac.uk/Software/analysis/ssahaSNP
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6. UPLATNENIE ANALÝZY SEKVENCIÍ VO VEDECKEJ PRAXI 

6.1 Porovnávacia genomika 
V súčasnosti je osekvenovaných viac ako 1000 mikrobiálnych genómov a viac ako tisíc je 

momentálne dostupných len v nekompletnom stave. Predpokladá sa, že tieto čísla porastú 
exponenciálne s  používaním technológií NGS pri de novo sekvenovaní a  re-sekvenovaní 
genómov ďalších bakteriálnych izolátov. Dostupnosť údajov o bakteriálnych genómoch a  ich 
presných sekvenciách prinieslo so sebou myšlienku porovnávať ich medzi sebou s  cieľom 
analyzovať funkčnosť genómu, čo napomôže pochopeniu jeho evolúcie.  

Najčastejšie sú genómy porovnávané v týchto prípadoch: 

1. porovnanie genómov vzdialene príbuzných druhov, ktoré zdieľajú rovnaký fenotypový 
znak, 

2. porovnanie genómov vysoko príbuzných druhov s rozdielnymi fenotypmi. 

V prvom prípade je zdieľaná časť DNA reťazca u  rozdielnych sekvenovaných genómov 
vhodným kandidátom na identifikáciu genetických determinantov zodpovedných za rovnaký 
fenotyp. V  druhom prípade genetické determinanty identifikujúce jedinečnú fenotypovú 

Slider http://www.bcgsc.ca/platform/bioinfo/software/slider

SNP-o-matic http://snpomatic.sourceforge.net

SNPSeeker http://www.genetics.wustl.edu/rmlab/

SNVMix http://compbio.bccrc.ca

SOAPsnp http://soap.genomics.org.cn

SWA454 http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/
crd

VAAL http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/
crd

VarScan http://genome.wustl.edu/tools/cancer-genomics

VARiD http://compbio.cs.utoronto.ca/varid

Detekcia rozdielov medzi genómami 

DIAL http://www.bx.psu.edu/miller_lab/

SomaticCall http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/
crd

SWAP454 http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/
crd

VAAL http://www.broadinstitute.org/science/programs/genome-biology/
crd
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vlastnosť sú špecifické práve pre jeden z porovnávaných genómov. Častou aplikáciou analýzy 
genómu v genomike je porovnanie genómov patogénnych a nepatogénnych izolátov, napr. 
rozličné komenzálne a  patogénne E. coli, čo sa využíva pri identifikácii faktorov virulencie 
zodpovedných za vyvolanie ochorenia [8]. Podobný prístup sa používa na identifikáciu génov 
kódujúcich konkrétny znak alebo vlastnosť, ktoré zdieľajú príbuzné patogény. Tieto sekvencie 
kódujú proteíny s  antigénnym potenciálom, čo možno využiť pri vývoji špecifickej vakcíny. 
Takýto prístup bol pomenovaný ako “reverzná vakcinológia” [9]. Analýzy genómu majú svoje 
uplatnenie aj v  základnom výskume pri určovaní príbuznosti a  podobnosti medzi rôznymi 
mikrobiálnymi izolátmi a pri určovaní ich evolučného vzťahu.  

6.2 Metagenomika 
Metagenomika študuje  celkový genetický  materiál získaný z rôznych  prostredí a 

v súčasnosti čoraz viac naberá na význame. Metagenomika má široké uplatnenie pri štúdiu 
taxonomickej a  funkčnej skladby mikrobiálnych spoločenstiev získaných z prostredia ako aj 
z  klinických prípadov ochorenia. Na rozdiel od klasickej genomiky sa metagenomika 
nespolieha na prítomnosť jedného individuálneho bakteriálneho klonu vyselektovaného 
z komplexnej bakteriálnej zmesi, ale sekvenuje všetky gény a genómy zo zmiešanej kultúry 
(priamo zo vzorky) [10]. Doterajší prístup na základe jedného izolátu bol úspešne využitý pri 
identifikácii a analyzovaní patogéna pri ochorení spôsobenom len jedným genotypom. Avšak 
epidemiologické štúdie preukázali, že selekcia jednej kolónie na sekvenovanie môže 
maskovať možnosť, že populácia vysoko podobných a od seba neodlíšiteľných individuálnych 
genotypov zodpovedá za prejavy ochorenia a  jeho prepuknutie. Naviac vyšetrovaná vzorka, 
ako napr. ľudské exkrementy, ktoré obsahujú rozličné mikroorganizmy a parazity, nemôže byť 
analyzovaná jednotlivo po jednom genóme, lebo nie všetky oganizmy sú kultivovateľné 
a následne aj zachytené.   

V  metagenomike je DNA vzorka pripravená zo vzorky bez ohľadu na jej mikrobiálne 
zloženie a  je charakterizovaná sekvenovaním celého genómu. Priradenie získaných sekvencií 
k individuálnej taxonomickej skupine so známym genómom musí byť vykonané 
sofistikovanými bioinformatickými nástrojmi.  

Napríklad existuje veľký počet bioinformatických nástrojov, ktoré poskytujú široký prehľad 
druhového zloženia metagenomických vzoriek priamo založený na skladbe sekvencií [11, 12], 
a porovnaní sekvencií kódujúcich konzervatívne proteínové domény [12]. Metagenomika 
pomáha identifikovať 16S rRNA sekvencie v rámci sekvenovanej vzorky [13] a vyhodnocovať 
frekvencie oligonukleotidov [14].  

Metagenomické analýzy sú veľmi náročné z  hľadiska štatistiky potrebnej na 
vyhodnocovanie získaných dát na základe relatívneho zastúpenia sekvencií. Oblasť 
metagenomiky je neustále sa rozvíjajúcim odvetvím genomiky. Aplikovaním NGS technológií 
neustále narastá počet dostupných sekvencií, čo umožňuje charakterizovať málo komplexné 
mikrobiálne komunity.  
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6.3 Architektúra genómu a jej vývoj 
Stavba genómu je rozdielna u  vírusov, prokaryotov a  eukaryotov (jednobunkových 

a  mnohobunkových). Vírusy majú relatívne malý genóm s  prekrývajúcimi sa génmi. 
U  prokaryotov (Archaea a  Bacteria) je genóm kompaktný s väčšími intergénnymi úsekmi 
a menším počtom prekrývajúcich sa génov, ktoré sú organizované do ko-transkripovaných 
skupín tzv. operónov. Genóm  eukaryotov je organizovaný do intrónov a  exónov. Stavba 
genómu má však svoje výnimky aj v  rámci vírusov, prokaryotov a  eukaryotov (prítomnosť 
intrónov u rias, operónov u kinetoplastíd a nematód).  

Väčšina našich poznatkov o architektúre genómu a  jej vývoji pochádza z porovnávacích 
štúdií rôznych sekvencií. Napriek stále sa zväčšujúcemu množstvu dostupných informácií je 
naše súčasné chápanie evolučných princípov pri vzniku nových patogénnych druhov, šírení 
rezistencie voči antibiotikám a interakcie mikrobiálnych komunít v hostiteľovi a mimo hostiteľa 
stále nepostačujúce. Napríklad u  E. coli sa terénna populácia a populácia závislá na 
hostiteľovi líši na základe svojho patogénneho potenciálu od komenzálneho osídlenia čreva E. 
coli u zdravých ľudí a  zvierat [15]. Rôzne gény virulencie sú asociované s  patogénnym 
fenotypom, hoci nie vždy je ich prítomnosť spojená s vypuknutím ochorenia [8, 16].  
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Kapitola 3 

KLONOVANIE GÉNOV 

Ľudmila Tkáčiková 

1. ÚVOD 
Klonovanie DNA je proces, pri ktorom je sekvencia DNA (alebo cDNA) vnesená pomocou 

vhodného vektora do hostiteľskej bunky, ktorá následné rastie v kultúre a spolu so svojou 
DNA, replikuje aj túto cudziu sekvenciu DNA. Týmto spôsobom sa dá získať nielen veľké 
množstvo sledovanej DNA, ktorá sa následne môže použiť k podrobnej molekulárnej analýze, 
ale tieto mikroorganizmy môžu na základe prítomnosti tejto cudzej sekvencie DNA začať 
syntetizovať aj nové proteíny kódované touto sekvenciou.  

Alternatívnou metódou klonovaniu DNA je polymerázová reťazová reakcia (PCR), ktorá 
umožňuje pripraviť v  in vitro podmienkach v podstate neobmedzený počet kópií 
analyzovaných sekvencií DNA, avšak nezabezpečí syntézu nových proteínov. Avšak aj 
proteíny už môžeme syntetizovať bez pomoci živých buniek v in vitro podmienkach (Cell Free 
Protein Synthesis, CFPS). Tento spôsob syntézy bol prvýkrát použitý Nirenbergom a  
Matthaeiom v roku 1961 [1]. 

V  tejto kapitole budú opísané základné kroky klonovania génov, ktoré zahŕňajú (a) 
prípravu fragmentov DNA (inzertov) a  vhodného vektora, (b) spojenie (ligáciu) inzertov 
s  vektorovou DNA (príprava rekombinantnej DNA), (c) prenos rekombinantnej DNA do 
vhodného recipienta, t.j. hostiteľskej bakteriálnej bunky, v ktorej dôjde k  zmnoženiu 
rekombinantnej DNA, (d) identifikáciu hľadanej sekvencie v knižnici klonov a/alebo 
identifikáciu produktov, ktoré sú kódované klonovanými sekvenciami DNA. 

2. VEKTORY 
Vektory sú malé molekuly DNA, ktoré zabezpečia transport cudzej DNA do hostiteľskej 

bunky. Všetky vektory musia spĺňať nasledovné charakteristiky: 

•	 majú miesto, kde sa začína ich replikácia (ori), 

•	 majú reportérový gén(y), ktorý umožní selekciu rekombinantov,  

•	 majú unikátne restrikčné miesto, resp. miesta – polylinkery alebo multiple cloning sites 
(MCS), do ktorého je možné vložiť sekvenciu cudzej DNA určenú na klonovanie. 

Výber vhodného klonovacieho vektora ovplyvňuje veľkosť inzertu, počet kópií, 
inkompatibilita, selekčné markery, klonovacie miesta a účel použitia (funkcia) vektora. 

Vektory sa na základe účelu ich použitia delia do troch skupín a  to na (1) klonovacie 
vektory, ktoré majú zabezpečiť zmnoženie inzertu cudzej DNA v  hostiteľskej bunke a  (2) 
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expresné vektory, ktoré majú zabezpečiť expresiu klonovaného génu (transgénu) 
v  hostiteľských bunkách. Tento typ vektorov má aj promotorové sekvencie, ktoré regulujú 
expresiu transgénu. Tretím typom vektorov sú kyvadlové (shuttle) vektory, ktoré majú dva 
počiatky replikácie (ori miesta) pochádzajúce z  rôznych zdrojov, čo im umožňuje replikáciu 
v rozdielnych hostiteľoch (Obr. 1).  

Obr 1. Schematické porovnanie vektorov používaných na klonovanie    

(A) Klasický klonovací vektor pBR322, v ktorom sa okrem začiatku replikácie (ori) 
nachádzajú aj dva gény kódujúce rezistenciu na antibiotiká (ampicilín a tetracyklín), do ktorých 
môže byť vložená klonovaná sekvencia. (B) Príklad expresného vektora, v ktorom sa nachádza 
promótor zabezpečujúci expresiu vloženého inzertu (ORF – open reading frame). (C) Príklad 
kyvadlového vektora, ktorý sa môže replikovať v bakteriálnych bunkách ako aj v kvasinkách, 

keďže má bakteriálny aj kvasinkový začiatok (ori) replikácie. V tomto vektore sa nachádza aj 
selekčný marker pre bakteriálne bunky (rezistencia na antibiotiká alebo -laktamáza) 

a kvasinkový selekčný znak (napr. URA3 gén, ktorý kóduje enzým potrebný pre syntézu 
uracilu). (Zdroj: vlastný obrázok) 

K základným klonovacím vektorom patria plazmidové a  fágove vektory a  z  nich umelo 
vytvorené vektory typu  fagemidov a kozmidov. Na klonovanie veľkých úsekov cudzej DNA sa 
používajú aj ďalšie umelo vytvorené vektory, medzi ktoré patrí umelý bakteriálny chromozóm 
(BAC) a umelý kvasinkový chromozóm (YAC).  

2.1 Plazmidové vektory 
Plazmidy sa začali využívať na klonovanie pred zhruba štyridsiatimi rokmi. Plazmidové 

vektory, ktoré sa dnes využívajú na transport cudzej DNA, sú precízne dizajnované na plnenie 
špecifických úloh ako je expresia génov v prokaryotických alebo eukaryotických bunkách, 
rýchle klonovanie pomocou PCR amplifikácie DNA, klonovanie pomocou Gateway a ďalších 
rekombinačných systémov [2].  
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Plazmidy potrebujú k tomu, aby sa mohli replikovať v hostiteľskej bunke,  sekvenciu DNA 
(počiatok replikácie, ori), ktorá nasmeruje hostiteľskú bunku k iniciácii replikácie plazmidu. 
Táto sekvencia, plazmidový replikón, determinuje počet kópií plazmidovej DNA v hostiteľskej 
bunke. Plazmidy, používané na klonovanie sa delia do skupín na základe toho, koľko kópií 
môžu vytvárať v hostiteľskej bunke (Tab. 1). 

Tab. 1 Plazmidové replikóny a spôsob ich replikácie

1 pUC je derivovaný z pBR322,  2kolicín E [2] 

Replikáciu plazmidovej DNA kontrolujú regulátory, napr. pre plazmidy s replikónom pMB1/
colE1 je pozitívnym regulátorom RNA, zatiaľ čo pre plazmid pSC101 je to proteín. Plazmidy, 
ktoré majú proteínový regulátor sa nebudú replikovať v prípade chýbajúcej tvorby proteínu, a 
preto sa takáto kontrola označuje za prísnu (striktnú) kontrolu replikácie. Plazmidy, ktoré majú 
ako pozitívny regulátor RNA, sa budú replikovať aj v  prípade chýbajúcej proteosyntézy, a 
preto sa takáto kontrola replikácie označuje za voľnú (relaxovanú). 

Plazmidy nesúce pMB1/colE1 replikóny kódujú dve RNA – RNAI a  RNAII. Replikačný 
proces je iniciovaný syntézou RNAII, ktorá vytvára duplex s  templátovou plazmidovou DNA 
v blízkosti ori miesta. RNA v tomto hybride je substrátom pre RNázu H, ktorá štiepi naviazanú 
RNAII v mieste začiatku replikácie. V dôsledku toho voľný 3‘-koniec RNAII slúži ako primer 
pre DNA polymerázu I, ktorá iniciuje replikáciu plazmidu. Replikáciu plazmidov s pMB1/colE1 
replikónmi kontroluje druhá RNA označená ako RNAI. Ak sa táto RNAI komplementárne 
naviaže na RNAII, tak potom  blokuje prístup Rnázy H. RNAI je preto negatívnym regulátorom 
replikácie plazmidov. Navyše tieto plazmidy kódujú aj proteín Rop (repressor of primer), ktorý 
zvyšuje afinitu RNAI k RNAII. Delécia alebo mutácia v rop géne vedie k  redukcii vytvárania 
RNAI/RNAII duplexov, výsledkom čoho je zvýšenie počtu kópii takéhoto plazmidu. 

Plazmidy s pMB1 replikónom alebo jeho derivátmi využívajú na svoju replikáciu proteíny a 
enzýmy, ktoré sú súčasťou hostiteľskej bunky. Tieto plazmidy sa replikujú voľným 
(relaxovaným) spôsobom a budú sa replikovať aj vtedy, keď je proteosyntéza inhibovaná pre 
nedostatok aminokyselín [3]  alebo po pridaní chloramfenikolu [4]. Proteosyntéza je potrebná 
iba na iniciáciu každého kola replikácie hostiteľskej DNA, ale nie na iniciáciu replikácie 
plazmidov,  preto po niekoľkých hodinách amplifikácie sa v bunkách akumulujú tisícky kópii 
plazmidovej DNA. Na konci tohto procesu plazmidová DNA môže tvoriť aj viac ako 50% 
celkovej bunkovej DNA  [2].   

Replikón Spôsob replikácie Príklad Počet kópií

pMB1 Striktný pBR322 a jeho deriváty 15 – 20  

Modifikovaný pMB1 Voľný pUC1 500 – 700  

p15A Striktný pACYC a jeho deriváty 10 – 12   

pSC101 Striktný pSC101 a jeho deriváty ~ 5

Modifikovaný colE12 Voľný Bluescript vektory 300 – 500  
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Vektory, ktoré vytvárajú vysoký počet kópií sa využívajú na klonovanie malých úsekov 
DNA (do 15 kb). Naopak vektory, ktoré vytvárajú nízky počet kópií, sa využívajú napr. na 
klonovanie DNA sekvencií, ktoré sú nestabilné alebo na klonovanie génov, ktoré sú pre bunky 
letálne (toxické), ak sa klonujú vo vektoroch, ktoré tvoria veľký počet kópií. Medzi vektory 
s  nízkym počtom kópií patrí aj umelý bakteriálny chromozóm (BAC), ktorý sa využíva na 
klonovanie veľkých inzertov (~ 100 kb) v E. coli. 

Plazmidy, ktoré majú rovnaké replikóny, patria do jednej skupiny inkompatibility (Tab. 2), 
čo znamená, že takéto plazmidy nemôžu byť spolu prítomné v  jednej bunke (sú 
inkompatibilné). Iba plazmidy z  rôznych skupín inkompatibility môžu byť spolu prítomné 
v jednej bunke [5]. 

Väčšina v  súčasnosti používaných plazmidových vektorov určených na klonovanie má 
pMB1 replikón. Tieto vektory sú nekompatibilné s plazmidmi, obsahujúcimi colE1 replikón, 
ale sú kompatibilné s plazmidmi majúcimi pSC101 replikón [2]. 

Tab. 2 Kontrolné elementy kontrolujúce replikáciu

1replication initiation protein [2], 2interóny sú krátke 20 bp opakujúce sa sekvencie 
nachádzajúce sa v ori sekvencii, ktoré viažu Rep proteín[6] 

Plazmidové vektory majú gény, ktoré zabezpečujú selektívnu výhodu pre baktérie, ktoré 
sú ich nositeľmi. Tieto baktérie môžu rásť aj za podmienok, ktoré sú pre baktérie bez tohto 
vektora nevhodné. To sa využíva nielen na selektívnu podporu rastu baktérií, do ktorých boli 
vnesené takéto vektory, ale aj následne, na selekciu tých baktérií, ktoré sú nositeľmi 
klonovaného inzertu DNA. Medzi takéto selektívne markery patria gény kódujúce rezistenciu 
na antibiotiká – najčastejšie na kanamycín, ampicilín a tetracyklín. 

Plazmidové vektory musia obsahovať aj sekvencie, v  ktorých sa nachádzajú 
rozpoznávacie miesta pre restrikčné endonukleázy. Tieto miesta sa môžu v  plazmide 
vyskytovať prirodzene, alebo sú to umelo vytvorené sekvencie – polylinkery, ktoré obsahujú 
unikátne restrikčné miesta pre viacero enzýmov (Obr. 2 a 3). 

Prítomnosť týchto restrikčných miest v  génoch, ktoré kódujú rezistenciu na antibiotiká 
umožňuje selekciu baktérií, ktoré boli transformované rekombinantnou DNA (plazmidový 
vektor – inzert) (Obr. 2 a  3). Inzercia cudzej DNA do génu kódujúceho rezistenciu na 
antibiotikum vedie k  inaktivácii takéhoto génu, preto sú transformanti s  takouto 
rekombinantnou DNA na dané antibiotikum citlivé.  

Plazmidové vektory typu pUC majú iba jeden gén, kódujúci rezistenciu (obvykle na 
ampicilín) (Obr. 3), avšak transformanti nesúci rekombinantné plazmidy môžu byť ľahko 
odlíšiteľní od baktérií, ktoré nesú iba samotný vektor na základe zmeny farby ich kolónií. pUC 

Skupina inkompatibility Negatívny kontrolný element

colE1, pMB1 RNAI    Kontrola úpravy pre-RNAII na primer

incFII, pT181 RNA Kontrola syntézy RepA1 proteínu

P1, F, R6K, pSC101, p15A Interóny2    Sekvestrácia RepA proteínu 
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plazmidové vektory majú regulačnú sekvenciu lacZ génu E. coli, ako aj sekvenciu kódujúcu 
146 aminokyselín N-terminálneho konca β-galaktozidázy (α fragment) (Obr. 3). 

Obr. 2 Schéma znázorňujúca tradičný spôsob využitia plazmidu pBR322 na 
prípravu rekombinantnej DNA

Inzert je vložený do oblasti, kde sa nachádza gén kódujúci rezistenciu na tetracyklín, preto 
transformanti budú ampRtetS. Baktérie, ktoré majú iba prázdny plazmidový vektor, sú 

rezistentné na obe antibiotiká. Amp - ampicilín, tet – tetracyklín. (Zdroj: vlastný obrázok) 

Do tejto oblasti je vložený polylinker (multiple cloning site, MCS), t.j. miesto do ktorého 
môže byť vložená klonovaná sekvencia DNA. Tento malý α fragment β-galaktozidázy 
exprimovaný pUC vektormi v  transformovaných baktériách nemá endogénnu                        
β-galaktozidázovú aktivitu. Avšak po transformácii kmeňov E. coli, ktoré exprimujú inaktívny 
C-terminálny fragment (známy ako ω  fragment) β-galaktozidázy, môže dôjsť ku  
komplementácii N-terminálneho α fragmentu β-galaktozidázy kódovaného pUC plazmidom 
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s týmto C-terminálnym ω fragmentom, vďaka čomu vznikne aktívna forma β-galaktozidázy (α  
komplementácia). Keď je do MCS miesta pUC vektorov inzertovaný úsek cudzej              
DNA, sekvencia kódujúca α fragment je narušená, a preto nemôže dôjsť ku komplementácii. 
Bakteriálne kolónie nesúce rekombinantný plazmid sú preto ampR avšak bez                       
β-galaktozidázovej aktivity. Aj bakteriálne kolónie nesúce iba prázdny plazmid sú ampR  
avšak tieto baktérie sú schopné hydrolyzovať substrát X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indol-β-D-
galaktozid) [7, 8]. Z  tohto dôvodu sú tieto bakteriálne kolónie ľahko odlíšiteľne, ak rastú na 
pevných živných pôdach obsahujúcich ampicilín, IPTG a X-Gal. Baktérie s  rekombinantnou 
DNA vytvárajú biele kolónie, zatiaľ čo baktérie nesúce iba plazmidový vektor vytvárajú modré 
kolónie (Obr. 3). β-galaktozidáza štiepi  okrem X-Gal aj niektorý z ďalších substrátov ako MUG 
(methylumbelliferyl-p-D-galaktozid), FDG (fluorescein digalaktozid) alebo ONPG (o-nitrofenyl-
p-D-galaktozid). Aj štiepením týchto substrátov dochádza k zmene farby kolónií. 

Obr. 3 Schéma znázorňujúca využitie plazmidu pUC19 na prípravu 
rekombinantnej DNA

Inzert je vložený do oblasti, kde sa nachádza gén kódujúci ⍺ fragment  β-galaktozidázy (lacZ), 
preto transformanti budú ampR, ale bez schopnosti štiepiť X-Gal. Tieto kolónie sú preto na 
agare obsahujúcom ampicilín, IPTG a X-Gal bielej farby. Baktérie nesúce iba plazmidový 

vektor vytvárajú modré kolónie, keďže hydrolyzujú X-Gal. (Zdroj: vlastný obrázok) 
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Identifikácia baktérií s  rekombinantným plazmidom je časovo náročná. Preto boli 
pripravené klonovacie vektory, ktoré majú gény kódujúce produkty, ktoré sú toxické pre 
bakteriálne bunky. Vnesením inzertu cudzej DNA do takéhoto typu vektora dôjde k inaktivácii 
tohto génu a  strate toxicity. Medzi takéto plazmidové vektory patrí F plazmid kódujúci dva 
proteíny ccdA a ccdB. ccdB proteín je toxický pre komplex DNA–topoizomeráza II, pričom 
ccdA (antitoxín) neutralizuje účinok ccdB toxínu [9]. Aj keď sú obidva proteíny potrebné na 
udržanie F plazmidu v bunke, polčas rozpadu ccdA proteínu je kratší než ccdB. Pretože 
počet kópií tohto plazmidu je malý (1 až 2 kópie na bunku), po rozdelení nemusí jedna 
z dvoch dcérskych buniek získať F plazmid. Kombinované pôsobenie týchto dvoch proteínov 
je potrebné na udržanie F plazmidu v bakteriálnej populácií [10]. 

2.2 Fágové vektory 
Bakteriofágy sú vírusy, ktoré infikujú bakteriálne bunky. Bakteriofágy objavili nezávisle od 

seba F.W Twort (1915) a  d’Herelle (1917). Fágy sú podobne ako vírusy zložené iba 
z nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA), ktorá je obalená proteínovým obalom (kapsidom). Na 
základe štruktúry majú bakteriofágy kapsid ikozaedrálny, vláknitý (napr. bakteriofág M13) 
alebo kombináciu týchto dvoch štruktúr, t.j. ikozaedrálnu hlavičku a  vláknitý chvostík       
(napr. bakteriofág λ a  bakteriofág P1). Bakteriofágy sa podľa ich životného cyklu delia na 
lytické (virulentné) a lyzogénne (temperované). Lytické bakteriofágy využívajú svoju genetickú 
informáciu na rýchlu replikáciu a tvorbu nových vírusových častíc, preto tieto fágy zabíjajú 
hostiteľskú bunku  veľmi rýchlo po vniknutí do bunky. Lyzogénne (temperované) fágy môžu 
ostať v bunke v  kľude ako profágy, ktoré sú integrované do genómu hostiteľskej bunky aj 
niekoľko generácií. 

Fágove vektory sú obvykle pripravené z  bakteriofágu λ, bakteriofágu M13 alebo 
bakteriofágu P1. Tieto bakteriofágy sa replikujú v E. coli. Fágy sa ako vektory môžu využívať 
preto, lebo ich lineárne DNA molekuly majú určitú postrádateľnú časť, ktorá môže byť 
nahradená cudzou DNA bez toho, aby došlo k  narušeniu ich schopnosti replikovať sa 
v hostiteľskej  bunke. Vo  fágoch preto môžu byť klonované  od  8 kb až po 100 kb dlhé 
úseky cudzej DNA.  

2.2.1 Vektory pripravené z bakteriofága λ  
Bakteriofág λ bol objavený v  roku 1951 [11]. Tento fág patrí medzi lyzogénne fágy. Je 

zložený z hlavičky, v ktorej je uložená dsDNA a chvostíka, ktorý využíva na  prichytenie na 
povrch E. coli. Genóm λ fága tvorí dsDNA (48,5 kb), ktorá má na 5‘-konci cos miesta, čo sú 
kohézne 12 bp dlhé prečnievajúce konce, ktoré sú potrebné na vytvorenie kruhovej formy 
DNA [12, 13]. Genóm λ fága je lineárny pokiaľ je uložený v hlavičke fága, avšak po uvoľnení 
do hostiteľskej bunky E.coli sa kohézne (cos) konce spájajú, a preto vytvárajú kruhovú formu 
potrebnú na ich  replikáciu v hostiteľskej bunke. V genóme λ fága sa nachádza približne 46 
génov, z  ktorých 40% tvoria gény potrebné pre syntézu hlavičky a  chvostíka a  20% gény 
regulačné, zodpovedné za replikáciu fága a  lýzu bunky. Zvyšných 40% tvoria gény potrebné 
pre lyzogénny stav fága. Do tejto oblasti môže byť vložený fragment cudzej DNA. Takouto 
cestou sú pripravené tzv. substitučné λ  fágove vektory, do ktorých sa môže vniesť až 20 kb 
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dlhé inzerty cudzej DNA (Obr. 4). Príkladom substitučného vektora je napr. vektor λEMBL4.    
Z  λ fágov boli pripravené aj inzerčné vektory, ktoré majú viac ako 75% DNA pôvodného fága. 
Tieto λ vektory majú inzerčné miesto pre vloženie cudzej DNA v oblasti, kde je cl gén, ktorého 
produkt funguje ako represor lýzy, preto inzercia fragmentu cudzej DNA do tohto génu vedie 
k  jeho inaktivácii (Obr. 4). Takto vzniknutý rekombinantný λ fág sa replikuje lytickou cestou, 
výsledkom čoho sú číre plaky [14]. Príkladom takéhoto vektora je vektor λgt10. Keď sa takýto 
vektor vloží do E. coli kmeňa, ktorý má mutáciu hfl150 (high frequency lysogeny), potom iba λ 
fágy s rekombinantnou DNA vytvárajú plaky (λ fágy bez inzertu cudzej DNA prechádzajú do 
lyzogénneho cyklu). Tretím typom vektorov pripravených z λ fágu sú  expresné vektory λgt11 
a λZAP II, v ktorých je inzert cudzej DNA integrovaný do lacZ génu, nachádzajúci sa taktiež 
v týchto vektoroch (Obr. 4). 

Obr. 4 Schematické znázornenie štruktúry bakteriofága λ a príklady λ fágových 
klonovacích vektorov

λgt10 je inzerčný vektor používaný na klonovanie inzertov cudzej DNA (do 7,6 kb), ktoré sa 
vkladajú do cI génu. Tento gén je potrebný na prepnutie životného cyklu fága na lyzogénny. 

Inzercia DNA do tohto miesta vedie k strate schopnosti tvoriť tento represorový proteín, a preto 
fágy vstupujú do lytického cyklu a tvoria číre plaky. λEMBL4 je substitučný vektor, v ktorom 

môže byť značná časť jeho DNA nahradená cudzou DNA (od 9 kb 23 kb). Restrikčné enzýmy, 
ktoré rozpoznávajú nahraditeľnú sekvenciu sú SmaI (S), BamHI (B) a EcoRI (E). λgt11 je 
príklad expresného vektora vhodného na prípravu cDNA expresnej knižnice. Tento vektor má 
lacZ gén E.coli , ktorý je pod kontrolou lac promótora. Inzercia cDNA do restrikčného miesta 

pre EcoRI vedie k inaktivácii lacZ génu, čo môže byť identifikované pomocou kultivácie na pôde 
obsahujúcej X-gal a IPTG, keďže proteíny kódované cDNA sú fúzované s β-galaktozidázovým 

proteínom pod kontrolou lac promótora. (Zdroj: vlastný obrázok) 
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2.2.2 Kozmidy 
Kozmidy sú plazmidové vektory obsahujúce cos sekvencie bakteriofága λ [15]. Sú to 

lineárne DNA molekuly 4 až 8 kb dlhé, v ktorých môžu byť klonované 35 až 50 kb dlhé úseky 
cudzej DNA. Kozmidy sú konvenčné plazmidy, ktoré majú prokaryotický ori začiatok DNA 
replikácie (obvykle colE1 alebo pMB1); selekčný marker (gén kódujúci rezistenciu na 
antibiotikum), ako aj jedno alebo viac restrikčných miest pre inzerciu segmentov genomickej 
DNA (Obr. 5). Kozmidy majú tiež jednu alebo dve kópie 280 bp cos sekvencie bakteriofága λ 
[16]. Táto sekvencia môže byť štiepená bakteriofágom kódovaným terminačným proteínom 
(terminázou), s cieľom vytvoriť lineárne molekuly s komplementárnym jednovláknitým 12 bp 
dlhým cos koncom. Rekombinantné kozmidy nesúce segmenty genomickej DNA štiepené 
pomocou terminázy môžu byť in vitro zabalené do častíc bakteriofága λ a  pomocou 
transdukcie vnesené do E.coli [17]. Ako náhle sú vo vnútri baktérie, rekombinantný kozmid 
cirkularizuje a potom sa replikuje ako veľký konvenčný plazmid, ktorý vytvára 15 až 20 kópií 
na bunku, preto bunky transformované rekombinantným kozmidom vytvárajú kolónie a  nie 
plaky. Maximálna dĺžka DNA, ktorá môže byť zabalená do častice bakteriofága λ je ~52 kb. 
Kozmidové vektory (~8 kb) môžu niesť ~31 až ~ 44 kb dlhé fragmenty cudzej DNA [18]. 
Takéto fragmenty genomickej DNA sú získané po čiastočnom štiepení chromozomálnej DNA 
s endonukleázou Sau3A, ktorá rozpoznáva 4 bp dlhú sekvenciu a  vytvára kohézne konce. 
DNA fragmenty vhodnej veľkosti (~45 kb) sú po izolácií ligované s kozmidovým vektorom 
linearizovaným po štiepení s BamHI.  

  

Obr. 5 Schéma znázorňujúca zloženie kozmidu a vytvorenie konkataméru

V  kozmide je plazmidový 
colE1 replikón, gén kódujúci 
rezistenciu na ampicilín ako 
aj cos miesto z  bakteriofága 
λ. Kozmid má aj polylinker, 
v ktorom sú restrikčné miesta 
pre RE. Ligáciou kozmidu 
(~5 kb) s  klonovaným 
f ra gmen tom (~45 kb) 
vznikne konkatamér, ktorý je 
zabalený do vírusového 
kapsidu a  následne použitý 
na infekciu E.coli, kde sa 
vnesený kozmid replikuje ako 
plazmid. Zabalenie do 

fágového obalu slúži iba na vnesenie veľkej DNA molekuly do hostiteľskej bunky.             
(Zdroj: vlastný obrázok) 
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2.2.3 Vektory pripravené z bakteriofága M13 
Bakteriofág M13 patrí medzi vláknité bakteriofágy s kruhovou jednovláknovou DNA (6,4 

kb) (Obr. 6.). Tento bakteriofág infikuje E. coli po prichytení na ich F pilusy, pričom M13 fágy 
sú z  buniek uvoľnené bez lýzy hostiteľskej bunky. Počas infekcie je jednovláknitý fágový 
genóm  konvertovaný na dvojvláknovú kruhovú replikačnú formu (RF), ktorá je tvorená „-“ a 
„+“ vláknami. „-“ vlákno je templátom pre  transkripciu 11 vírusových génov ako aj pre tvorbu 
nových „+“ vlákien. „+“ vlákno je zabalené do novovytvorených fágových častíc. Medzi M13 
fágove vektory patria M13mp18 a  M13mp19 vektory, ktoré majú lacZ’ gén, v  ktorom je 
polylinker [19]. Pretože genóm bakteriofágu M13 je nestabilný, tieto bakteriofágy nie sú 
používané na klonovanie a dlhodobé  propagovanie segmentov cudzej DNA, miesto toho sú 
používané ako vektory na tvorbu kópií krátkych fragmentov ssDNA (300-500bp) [20, 21]. 
Vektory pripravené z M13 bakteriofágu  sú využívané pri sekvenovaní [22]. 

Obr. 6 Schéma stavby bakteriofága M13 a jeho genómu, ako aj príklad vektora 
M13mp18, ktorý bol pripravený z M13 bakteriofága

M13 fág má ssDNA, v ktorej sa nachádza 11 génov. Gény II,V a X sú potrebné pre syntézu 
fágovej DNA, gény III, VI, VII, VIII, a IX pre vytvorenie kapsidu a gény I, IV a XI pre 

kompletizáciu viriónu. 
(Zdroj: upravené podľa https://bioinfo2010.wordpress.com/ a https://www.neb.com/) 
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2.2.4 Fagemidy 
Kombináciou plazmidovej a  fágovej DNA boli 

vytvorené fagemidové vektory. Fagemidy obsahujú 
dva rozdielne poč iatky replikácie, jeden z 
p l a zm idov a d ruhý z v l ákn i tých ssDNA 
bakteriofágov (napr. M13 alebo f1) (Obr. 7). Vďaka 
tomu môže byť dsDNA fagemidovho vektora 
konvertovaná na ssDNA, ktorá je zabalená do 
vírusovej častice pomocného fága, napr. M13K07, 
ktorý je pridaný k  bunkám nesúcim fagemid. 
Fagemidy obvykle nekódujú žiadne proteíny, avšak 
za určitych podmienok sú  schopné kódovať jeden 
obalový proteín (napr. PIII). Ďalšie štrukturálne 
alebo funkčné proteíny potrebné k dokončeniu 
životného cyklu získavajú fagemidy z pomocného fágu [23].  

Fagemidy majú vyššiu kapacitu a  sú efektívnejšie pri transformácii ako fágové vektory. 
Ďalšou ich výhodou oproti fágovým vektorom je ich vyššia genetická stabilita. Fagemidy sú 
využívané na tvorbu ssDNA, ktorá sa následne môže použiť na sekvenovanie alebo na 
prípravu hybridizačných sond pre detekciu mRNA alebo cDNA.  

Ďalšou oblasťou využitia fagemidov je oblasť tzv. phage display technológie, ktorá 
umožňuje expresiu cudzích proteínov na povrchu fága vďaka ich fúzií s  fágovým obalovým 
proteínom [23]. Medzi fagemidové vektory patria  pEMBL vektory, ktoré majú bla gén (ampR) 
ako selekčný marker, krátky segment kódujúci α peptid β-galaktozidázy, v  ktorom je 
umiestnený polylinker a  intragenovú oblasť z F1 fága [24]. Medzi fagemidy patria aj vektory 
typu pBluescript (Obr. 8). 

Obr. 7 Schéma znázorňujúca zloženie fagemidu

  
  

(Zdroj: upravené podľa [23]) 
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Príklad využitia fagemidov je uvedený 
v kapitole 10 sekcii 6. Využitie 
fagemidov je prevažne v tvorbe 
fágových knižníc napr. protilátkových 
k n i žn í c , p e p t i d o v ýc h k n i žn í c 
(komerčne dostupné PhD-12 alebo 
PhD-C7C, New England Biolabs). 
Pomocou takýchto knižníc je možné 
vyselektovať špecifické protilátky 
alebo antimikrobiálne peptidy.
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Obr. 8 Schéma znázorňujúca zloženie fagemidu pBluescript

   

                         
   

(Zdroj: upravené podľa https://www.shigen.nig.ac.jp/medaka/download/est/pBluescript_II 
_SKplus.pdf) 

2.2.5 Vektory pripravené z bakteriofága P1 
Bakteriofág P1 [25] patrí medzi temperované fágy, zložené z  ikozaedrálnej hlavičky 

a chvostíka. Genóm P1 fága tvorí dsDNA (93,601 kb). Kým λ fág je v bunke pasívne prítomný 
ako profág integrovaný do genómu hostiteľskej bunky, P1 profág je v bunke prítomný ako 
autonómny kruhový plazmid, ktorý na replikáciu využíva plazmidové oriR miesto. Replikáciu 
lytického cyklu riadi fágove oriL miesto. Vektory pripravené z bakteriofága P1 umožňujú 
klonovanie cudzích fragmentov o veľkosti 70 až 100 kb (Tab. 3 a Obr. 9). P1 vektory majú z 
P1 fága jeho pac (zabaľovacie) miesto, ktoré je potrebné na zabalenie vektora s klonovanou 
DNA do fágových častíc, dve loxP rekombinačné miesta na vytvorenie kruhovej formy 
z klonovanej DNA po jej uvoľnení do hostiteľskej bunky E.coli obsahujúcej P1 rekombinázu 
(Cre), gén kódujúci rezistenciu na kanamycín (kanr), potrebný na selekciu E.coli nesúcich 
rekombinantnú DNA, P1 plazmidový oriR replikón, ktorý zabezpečuje stabilnú prítomnosť 
jednej kópie P1 vektora a  inducibilný P1 lytický repL replikón, ktorý môže byť využitý na 
zvýšenie počtu kópií plazmidu, čo môže byť využité na amplifikáciu plazmidov pred izoláciou 
DNA [26, 27].  

Príkladom P1 vektora je pAd10sacBII vektor, ktorý má okrem vyššie uvedených génov aj 
gén sacB z Bacillus amyloliquefaciens, ktorý kóduje enzým katalyzujúci hydrolýzu sacharózy 
na levan – produkt, ktorý je pre E.coli toxický [28]. 

Pomocou P1 vektorov sú lineárne rekombinantné DNA molekuly in vitro zabalené do 
bakteriofágových častíc, ktorých celková kapacita je 115 kb (vektor + inzert). Po transdukcii 
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E.coli exprimujúcich Cre rekombinázu, sú lineárne DNA molekuly cirkularizované 
rekombináciou medzi dvoma loxP miestami  prítomnými vo vektore.  

Kombináciou P1 vektorov a BAC bol pripravený ďalší typ vysokokapacitného vektora, 
ktorý dostal pomenovanie PAC (P1 Artificial Chromosome). Tento vektor má z P1 vektorov  
selekčný marker sacB, plazmidový oriR a lytický oriL replikón (Tab. 3, Obr. 10). PAC vektor sa 
používa odlišným spôsobom ako P1 vektory. V  týchto vektoroch môžu byť  klonované až 
130-150 kb dlhé fragmenty DNA, ktoré už po in vitro ligácii vytvárajú kruhovú rekombinantnú 
molekulu DNA, ktorá je do hostiteľských buniek vnesená elektroporáciou, pričom hostiteľské 
bunky si budú udržiavať  jednu kópiu tohto plazmidu [29].  

2.3 Vektory umožujúce klonovanie veľkých úsekov DNA	  
Na klonovanie veľmi dlhých fragmentov DNA (>100 kb) sa okrem P1 a  PAC vektorov 

využívajú aj ďalšie typy vektorov a to umelý bakteriálny chromozóm (BAC) a umelý kvasinkový 
chromozóm (YAC) (Tab. 3).   
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Obr. 9 Schéma znázorňujúca zloženie 
pAD10sacBII vektora pripraveného 
z bakteriofága P1

Obr. 10. Schéma znázorňujúca 
zloženie pCYPAC1 vektora, ktorý sa 
používa na prípravu P1 umelého 
chromozómu

V sacB géne sa nachádza klonovacie miesto 
(BamHI), ktoré je ohraničené promótormi 
derivovanými z bakteriofágov SP6 a T7.  

(Zdroj: upravené podľa [2])

V sacB géne sa nachádza klonovacie miesto 
(BamHI), ktoré je ohraničené promótormi 
derivovanými z bakteriofágov SP6 a T7.  
	 (Zdroj: upravené podľa [2])	



Tab. 3 Vysokokapacitné vektory na klonovanie génov 

*autonomously replicating sequence [2] 

2.3.1 BAC (Bacterial Artificial Chromosome) vektory 
BAC vektory sú vektory umelo pripravené z  F plazmidu E.coli. Prvý BAC vektor 

pBAC108L bol pripravený z  mini-F plazmidu pMBO131 [30]. BAC vektory majú (1) gén 
kódujúci rezistenciu na chloramfenikol (cmR), (2) gény zabezpečujúce replikáciu derivované 
z  mini-F plazmidu (oriS a  repE) a (3)  gény parA, parB, parC, ktoré zabezpečujú udržanie 
a  rovnomerné rozdelenie BAC do dcérskych buniek (Obr. 11) Do tohto vektora boli pridané 
úseky – klonovacieho miesta (MCS) ohraničené promótormi z T7 a SP6 fágov.  

BAC vektory majú  z λ fága cosN miesto (kóduje fágovú terminázu) a  z  P1 fága loxP  
miesto (kóduje Cre rekombinázu) [30]. V  tomto pôvodnom BAC vektore chýbalo miesto pre 
pozitívnu selekciu klonov, ktoré mali inzertovaný fragment cudzej DNA. Tento problém je už 
odstránený v  novších BAC vektoroch, ktoré boli pripravené z prvého pBAC108L vektora. 
pBeloBAC11 už má lacZ gén vložený do klonovacieho miesta pBAC108L (Obr. 11) [31]. 
V  ďalšom vektore pBACe3,6 je aj pUClink fragment ohraničený dvoma setmi šiestich 
restrikčných miest, ktorý je vložený do sacB génu, ktorý kóduje enzým štiepiaci sacharózu na 
levan, ktorý je toxický pre E.coli. Vložením inzertu do tohto miesta dôjde k  inaktivácii  sacB 
génu (Obr. 11) [32].  

Fragmenty cudzej genomickej DNA sú v  in vitro podmienkach ligované s BAC vektorom 
a rekombinantná DNA  je potom pomocou elektroporácie vnesená do  E.coli. Prvá generácia 
BAC vektorov nemala markery, ktoré by umožnili odlíšiť rezistentné bakteriálne kolónie 
nesúce rekombinantnú DNA od kolónií nesúcich prázdny vektor. Nové BAC vektory umožňujú 
skríning pomocou α komplementácie na identifikáciu rekombinantov s  inzertom, resp. na 
základe inaktivácie sacB génu. BAC vektory boli dizajnované za účelom klonovanie veľkých 
genomických fragmentov [33, 34]. BAC vektory umožňujú klonovanie a  propagáciu DNA 
fragmentov o  veľkosti 150 kb až 300 kb, čo je veľkosť obvykle dostatočná na klonovanie 
transkripčných jednotiek spolu s regulačnými elementmi. BAC klony sú stabilné in vivo, BAC 
knižnice sú využívané na genomické ako aj na transgenické štúdie. 

2.3.2 YAC (Yeast Artificial Chromosome) vektory 
Kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) sú jednobunkové eukaryotické organizmy, ktoré 

majú 34 chromozómov. Kvasinky sa rozmnožujú sexuálne alebo asexuálne – pučaním. 
Kvasinky rastú v tekutých, ako aj na pevných živných pôdach, na ktorých vytvárajú podobne 

Vektor Kapacita (kb) Replikón Hostiteľ Počet kópií

P1 70 – 100 P1 E.coli 1

PAC 130 – 150 P1 E.coli 1

BAC 120 – 300 F E.coli 1

YAC 250 – 400 ARS* Kvasinky 1
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ako baktérie – kolónie. Ich obsah haploidnej DNA (1,4 x 104 kb) je iba 3 x vačší ako genóm 
E.coli.   

Obr. 11 Schematické znázornenie BAC vektorov 

	 YAC vektory sú plazmidové kyvadlové (shuttle) 
vektory, ktoré sa môžu replikovať tak v E.coli ako aj 
v kvasinkách. YAC vektory sú  relatívne malé (~12 
kb) molekuly kruhovej DNA, ak sa replikujú v E.coli 
a veľké (250 až 400 kb) lineárne molekuly DNA, keď 
sú vnesené s klonovanou DNA do kvasiniek.  Táto 
lineárna forma YAC má všetky štrukturálne 
elementy, ktoré sú potrebné k  tomu, aby sa tento 
vektor správal v  kvasinkách ako ich chromozóm. 
YAC vektory majú autonómne sa replikujúcu 
sekvenciu (autonomously replicating sequence, 
ARS) potrebnú pre replikáciu, centroméru (CEN) 
potrebnú na segregáciu pri delení bunky a  dve 
teloméry  potrebné na ich udržanie v  bunke [35]. 
YAC vektory majú ešte jeden alebo dva markery 
(TRP1 a URA3), ktoré umožňujú selekciu kvasiniek 
s  rekombinantnou DNA a  SUP4 sekvenciu, čo je 
marker, do ktorého sa vkladá cudzia DNA (Obr. 12) 
[36]. Sup4 je gén kódujúci supresorovú tRNA, preto 
keď je iba prázdny vektor vnesený do kvasiniek, 
ktoré majú v  ade2 alele non-sense mutáciu, ktorá 
bráni vytvoreniu enzýmu fosforibozyl aminoimidazol 
karboxylázy, SUP4 je nenarušený, a preto môže 
potlačiť ade2 mutáciu. Transformované kvasinky 
s  aktívnym SUP4 génom preto rastú na pevnej 
pôde s hydrolyzovaným kazeínom (AHC médium) 
ako biele kolónie. Vloženie cudzej DNA do tejto 
oblasti tento SUP4 gén inaktivuje, a preto kvasinky 
akumulujú fosforibozyl glycínamid, čo sa prejaví 
ružovou až červenou farbou porastených kolónií 
kvasiniek s rekombinantnou DNA [2]. 

(Zdroj: vlastný obrázok) 
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Obr. 12. Schematické znázornenie vektora pYAC3

Modrou sú na schéme znázornené 
auxotrofné markery kvasiniek (trp1, 
ura3 a his3), zelenou sú označené 
elementy potrebné pre propagáciu 
a selekciu v baktériách (pMB1 ori, 
ampR) a červenou a fialovou sú 
znázornené chromozomálne 
štrukturálne elementy (ARS1, 
telomery). (Zdroj: vlastný obrázok)

Výhodou YAC vektorov je to, že umožňujú klonovanie veľkých úsekov eukaryotickej   
DNA, ktoré sú kompatibilné s replikačným systémom kvasiniek. Rekombinantné DNA 
molekuly vznikajú ligáciou veľkých fragmentov genomickej DNA s  dvoma „ramenami“ YAC 
vektora, ktoré sú následne použité na transformáciu kvasiniek (S. cerevisiae). Každé z ramien 
nesie selekčný marker, ako aj vhodne orientované DNA sekvencie, ktoré fungujú ako 
teloméry. V  rekombinantnej YAC molekule je preto segment cudzej genomickej DNA 
ohraničený z  jednej strany centromérou, ARS sekvenciou a selekčným markerom a z druhej 
strany druhým selekčným markerom. Transformanti kvasiniek sú potom identifikovaní ako 
kolónie rastúce na selektívnych agarových platniach, ktoré majú charakteristické sfarbenie 
(Obr. 13). 

Obr. 13 Schematické znázornenie využitia vektora pYAC3 na klonovanie

(Zdroj: vlastný obrázok) 
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3. PRÍPRAVA REKOMBINANTNEJ DNA 
Na prípravu úsekov DNA (inzertov) môžeme použiť priamo genomickú DNA obsahujúcu 

sekvenciu určenú na klonovanie, avšak oveľa častejšie sa na klonovanie používa DNA, ktorá 
bola pripravená PCR amplifikáciou tejto sekvencie. Sekvencie DNA určené na klonovanie 
musia byť  následne upravené do podoby, ktorá umožní ich spojenie s vektorovou molekulou 
DNA. Pri príprave rekombinantnej DNA sa obvykle (aj keď nie vždy) používajú restrikčné 
endonukleázy (RE), čo sú enzýmy, ktoré sa používajú na úpravu koncov inzertov DNA, ako aj 
na linearizáciu vektorovej DNA. Väčšina vektorov využívaných na klonovanie má polylinkerovú 
sekvenciu, v ktorej sa nachádzajú restrikčné miesta pre viacero RE (tzv. multiple cloning site, 
MCS). Pri príprave vektorov na klonovanie je vhodné odstrániť fosfátovú skupinu z 5‘-konca 
ich linearizovanej DNA pomocou alkalickej fosfatázy (Obr. 14A). Defosforylácia plazmidovej 
DNA potláča ligáciu samotných plazmidov a cirkularizáciu  plazmidovej DNA [37]. Ak má byť 
inzert klonovaný v  nefosforylovanom vektore, potom sa fosfátové skupiny môžu pridať na    
5‘-konce inzertu pomocou T4-polynukleotid kinázy (Obr. 14B). T4 DNA ligáza katalyzuje 
tvorbu fosfodiesterových väzieb medzi susednými nukleotidmi iba ak jeden nukleotid má na 
5‘-konci fosfátovú skupinu a druhý má na 3‘-konci hydroxylovú skupinu (Obr. 14C). Cudzí 
fragment DNA s  nepoškodenými fosfátovými skupinami na 5‘-koncoch môže byť spojený 
s  defosforylovaným plazmidom pomocou DNA ligázy, pričom vznikne otvorená kruhová 
molekula obsahujúca dva zárezy, ktorá môže byť použitá na transformáciu hostiteľských 
baktérií, napr. E. coli.  

V prípade, že na prípravu inzertu nemohli byť použité RE, ktoré vytvárajú kompatibilné 
lepkavé konce, potom je potrebné konce vzniknutých fragmentov upraviť tak, aby na ne 
mohli byť pomocou DNA ligázy pripojené syntetické adaptéry alebo linkery. Táto úprava sa 
robí pomocou Klenowho fragmentu, ktorý má 5’ - 3’ polymerázovú aktivitu, a preto môže 
vyplniť prečnievajúce 5‘-konce (Obr. 14D) alebo pomocou T4 DNA polymerázy, ktorá môže 
vďaka svojej 3’ - 5‘ exonukleázovej aktivite orezať 3’-prečnievajúce konce (Obr. 14E). 
Adaptéry sú krátke synteticky pripravené dvojvláknové oligonukleotidy, ktoré majú interné 
restrikčné miesta rozpoznávané RE a  prečnievajúce jednovláknové konce na jednej alebo 
oboch stranách.  Syntetické linkery sú krátke, k sebe komplementárne oligonukleotidy, ktoré 
po pripojení k upravovanému fragmentu vytvárajú dvojvláknové molekuly s  tupými koncami, 
v  ktorých sa nachádzajú restrikčné miesta rozpoznávané RE [38]. Príkladom syntetickej 
linkerovej sekvencie s  rozpoznávacím miestom pre EcoRI môže byť sekvencia                      
5’ - CCGGAATTCCGG - 3‘.     

Pomocou PCR je taktiež možné upraviť konce klonovaného inzertu a  to výberom 
primerov, ktoré majú rôzne restrikčné miesta. Takto vzniknuté fragmenty môžu byť priamo 
použité na klonovanie do vektora s  kompatibilnými koncami [39]. Mnohé restrikčné 
endonukleázy nerozpoznávajú sekvencie umiestnené na konci DNA fragmentov, preto pri 
príprave primerov je potrebné k  ich 5‘-koncom pridať 6-8 nukleotidov. Tieto sekvencie budú 
pôsobiť ako svorka, ktorá drží spolu konce amplifikovanej DNA a zároveň umožní restrikčným 
enzýmom naštiepiť DNA [40]. 
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Obr. 14 Využitie rôznych enzýmov pri úprave koncov fragmentov DNA (inzertov 
alebo vektorovej DNA) 

(A) Využitie alkalickej fosfatázy na odstránenie fosfátových skupín z 5’-konca fragmentov. (B) 
Využitie T4-polynukleotid kinázy na pridanie fosfátových skupín na 5’-koniec fragmentov. 
(C). Využitie T4 DNA ligázy na spojenie dvoch fragmentov DNA. (D) Využitie 5’ - 3’ 
polymerázová aktivity Klenowho fragmentu  pri úprave 5’-prečnievajúceho konca. (E) 

Využitie 3’ - 5’ exonukleázovej aktivity T4 DNA polymerázy pri úprave 3’-
prečnievajúceho konca. (Zdroj: vlastný obrázok) 

 
3.1 Klasický spôsob klonovania 
Tradičný spôsob klonovania využíva na prípravu 

vektora štiepenie s dvoma unikátnymi RE, vďaka čomu 
vzniknú konce, ktoré nie sú navzájom kompatibilné, ale 
sú kompatibilné ku koncom klonovaného inzertu,   čo 
zvyšuje pravdepodobnosť toho, že inzert bude 
ligovaný s  linearizovaným vektorom a naopak. Výsledkom štiepenia s RE sú prečnievajúce – 
lepkavé (kohézne) 5‘- alebo 3‘-konce alebo tupé konce nachádzajúce sa na koncoch 
štiepených fragmentov (Obr. 15). Ak sa na štiepenie použijú enzýmy BamHI a BglII vzniknú 
fragmenty, ktoré majú na 3‘-rovnaké kohézne konce. Ak sú takéto fragmenty ligované 
s  vektorom štiepeným rovnakými enzýmami, potom môže byť cudzia DNA inzertovaná          
v oboch orientáciách. Avšak ak sa jeden z  týchto RE pridá do ligačnej zmesi alebo ak je 
jeden z týchto enzýmov použitý na štiepenie ligovanej DNA pred transformáciou, potom budú 
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v transformovaných E.coli prítomné iba fragmenty, v ktorých je BamHI koniec spojený s BglII 
a naopak [2]. 

Niekedy je potrebné konce restrikčných fragmentov inzertu, ako aj vektora, pred 
samotnou ligáciou upraviť tak, ako to bolo uvedené vyššie. Informácie o  výbere vhodných 
enzýmov na prípravu inzertu a  vektora sú na stránke:https://www.neb.com/tools-and-
resources/selection-charts/compatible-cohesive-ends-and-generation-of-new-restriction-
sites . 

Obr. 15 Schéma znázorňujúca princíp klasického klonovania 

Na prípravu inzertu 
ako aj linearizáciu 
vektora sa používajú 
dve rôzne restrikčné 
endonukleázy, 
vzniknuté fragmenty sú 
následne ligované 
a použité na 
transformáciu E. coli.
(Zdroj: vlastný 
obrázok) 

3.2 TA a GC klonovanie	 
TA klonovanie využíva PCR produkty, ktoré majú na 3‘-koncoch pridaný deoxyadenozín 

(A). Tieto produkty sa preto ľahko spájajú s linearizovaným vektorom, ktorý má na 3‘-
koncoch prečnievajúci deoxytymidín (T). Pri PCR amplifikácii klasickou Taq DNA 
polymerázou, resp. DNA polymerázou bez proof-reading aktivity vznikajú produkty, ktoré 
majú na 3’-koncoch pridaný jeden nespárovaný A [41]. Tieto nespárované terminálne A môžu 
vytvárať pár s prečnievajúcimi nespárovaným T na 3‘-koncoch linearizovaného vektora [42].  

Na TA klonovanie sa preto musí vektor linearizovať tak, aby na jeho 3‘-koncoch bolo 
nespárované T. To sa dá dosiahnuť buď štiepením vektorovej DNA s enzýmami ako sú XcmI, 
HphI alebo MboII, ktoré štiepia DNA za vzniku fragmentov, na 3’-konci ktorých sú voľné  
nespárované T [43] alebo použitím enzýmu EcoRV, ktorý štiepi DNA tak, že vznikne lineárna 
molekula s  tupými koncami, ktoré majú na 3‘-konci T. K  týmto koncom pridá terminálna 
deoxyribonukleotidyl transferáza (TdT) jeden nukleotid ddTTP alebo Taq DNA polymerázou 
jeden dTTP [44] (Obr. 16). 
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Ak sa na TA klonovanie nepoužije PCR produkt, potom je potrebné inzert, ktorý bol 
štiepený s RE upraviť. V prípade, že po tomto štiepení vzniknú fragmenty s prečnievajúcimi 
5’-koncami alebo tupými koncami, sú tieto konce upravené na dsDNA s 3‘-prečnievajúcim 
A,  inkubáciou s  Taq DNA polymerázou v  prítomnosti   štyroch dNTP (doplní chýbajúce 
nukleotidy a pridá jedno A na 3‘-konce) (Obr. 16). Ak vznikli fragmenty s prečnievajúcimi 3’-
koncami, musia byť najprv upravené s T4 DNA polymerázou v prítomnosti   štyroch dNTP  
(upraví tieto konce na tupé, Obr. 14E) a  až následne ošetrené s  Taq DNA polymerázou 
v prítomnosti  štyroch dNTP (Obr. 16).  

GC klonovanie je podobné TA klonovaniu, rozdiel je len v pridaných nukleotidoch. 

Obr. 16 Schematické znázornenie klonovania pomocou T vektorov

(Zdroj: upravené podľa [44]) 

3.3 Gateway®  klonovanie 
Táto metóda klonovania umožňuje inzerciu fragmentu DNA do plazmidu bez 

predchádzajúceho použitia restrikčných endonukleáz. Gateway® klonovacia technológia je 
založená na špecifickom rekombinačnom systéme, ktorý využíva λ fág na inzerciu jeho DNA 
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do chromozómu E. coli. Oba organizmy majú špecifické rekombinačné miesta, ktoré sú 
pomenované ako attP (vo fágovej DNA) a attB (v DNA E. coli).   

Proces integrácie fágovej DNA je katalyzovaný dvoma enzýmami: fágom kodovaným INT 
(integráza) proteínom a  bakteriálnym IHF (Integration Host Factor) proteínom. Pri včlenení 
dochádza k  rekombinácii medzi attB (25 nukleotidov) a attP (242 nukleotidov) miestom za 
vzniku attL (100 nukleotidov) a attR (168 nukleotidov) miest, ktoré ohraničujú integrovanú 
DNA λ fága (Obr. 17). 

Obr. 17 Schematické znázornenie integrácie DNA λ fága do genómu E. coli 

(Zdroj: vlastný obrázok) 

Gateway® klonovanie je in vitro verzia integrácie a  excízie. Na to, aby táto reakcia šla 
správnym smerom, boli pripravené pre každé rekombinačné miesto špecifické miesta att1 
a  att2. Štandardné Gateway® klonovanie využíva dve reakcie katalyzované rôznymi 
enzýmami. Zmes BP klonázových enzýmov rekombinuje attB s attP miestami za vzniku attL 
a attR miest. Druhá zmes LR klonázových enzýmov katalyzuje reverznú reakciu (Obr. 18A). 
Každá rekombinácia je precízna, pretože rozpoznanie att miest je veľmi špecifické (napr. BP 
klonázové enzýmy nikdy nepoužívajú attL a  attR miesta), preto každý typ rekombinačnej 
reakcie generuje iba jeden typ derivátov. Tieto att miesta sa líšia v prítomnosti „ramien“ na 
jednej strane centrálnej 25 bp „rozpoznávacej oblasti“. Na tieto ramená sa viažu rekombinázy  
(Obr. 18B). V  rámci rozpoznávacej oblasti  sa nachádza 7 bp dlhý úsek, v ktorom je DNA 
štiepená a znovu spojená (Obr. 18C).  Zmenami nukleotidov v 25 bp oblasti  att miest boli 
vytvorené rôzne subtypy, ktoré umožňujú iba vzájomnú rekombináciu (napr. attB1 s attP1, ale 
nie s  attP2 alebo  attP3). Tieto rôzne sety att miest umožňujú klonovanie každého DNA 
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fragmentu v každom vektore iba v  jednej orientácii (napr. vložením rôznych attB miest na ich 
koniec). 

Obr. 18 Tvorba vstupného klonu pomocou Gateway® reakcie      

(A) Gateway® reakcia využíva BP 
klonázové enzýmy na rekombináciu attB 
miesta s attP miestom za účelom vytvorenia 
attL a attR miest, zatiaľ čo LR klonázy 
katalyzuje opačnú reakciu. (B) attP, attL 
a attR majú rozpoznávacie „ramená“ na 
jednej alebo oboch stranách rozpoznávacej 
oblasti (štvorček s trojuholníkom) zatiaľ čo 
attB miesto nemá takéto „rameno“. Tieto 
ramená majú väzobné miesta pre 
rekombinázy a sú pomenované ako „ľavé“ 
a „pravé“ podľa ich pozície. (C) attB 
miesto je ~25 bp  pričom má centrálnu 7 
bp asymetrickú prekrývajúcu časť (štvorec) 
ktorá determinuje kde bude DNA 
naštiepená a znovu spojená. attBO sa 
prirodzene nachádza v E. coli a je 
využívaná pri integrácii lambda fága. 
(Zdroj: upravené podľa [2]) 

Gateway® klonovanie sa začína PCR amplifikáciou fragmentu, ktorý má byť klonovaný. Na 
PCR sa používajú dlhé primery, ktorých 3‘-koniec je špecifický pre sekvenciu, ktorá má byť 
amplifikovaná a 5‘-koniec má pridanú sekvenciu vhodného attB miesta. Tento PCR produkt 
je vnesený do donorového vektora, ktorý má kompatibilné attP miesta (Obr. 19A). DNA 
fragment v  entry klone (tzv. entry vektor) teraz môže byť využitý pomocou Gateway® LR 
reakcie na transfer do rôznych typov vektorov nesúcich attR miesta (tzv. destination 
vektorov ) (Obr. 19B).  

Na selekciu rekombinantov majú entry aj destination vektory tzv. „Gateway® kazetu“, 
v  ktorej sa nachádza gén kódujúci rezistenciu na chloramfenikol a  ccB gén kódujúci Ccb 
proteín, ktorý je toxický pre štandardné kmene E. coli. Pri rekombinácii dôjde k výmene tejto 
kazety za klonovaný fragment. Baktérie s  rekombinantnou DNA sú selektované na základe 
ich rezistencie na kanamycín (entry klony) alebo ampicilín (destination klony).  

Ďalšie informácie o  Gateway® klonovaní sú na stránkach: http://www.snapgene.com/
resources/gateway_cloning/ a http://www.thermofisher.com/sk/en/home/life-science/cloning/
gateway-cloning/protocols.html 
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Obr. 19 Schéma znázorňujúca princíp Gateway® klonovania  

(A) Prvým krokom je PCR amplifikácia sekvencie určenej na klonovanie (ORF). Následne je  
tento PCR produkt v prvej BP reakcii inkubovaný s BP zmesou enzýmov, ktoré zabezpečia 
výmenu Gateway kazety v Donorovom vektore pDONR221 za amplifikovaný inzert. Takto 
pripravená rekombinantná zmes je použitá na štandardnú transformáciu recipientného kmeňa 

E. coli, pričom iba Enter klony obsahujúce rekombinantnú DNA budú rasť na pôde 
s kanamycínom. (B) V druhej LR reakcii je rekombinantná DNA z Enter klonu inkubovaná 
s Destination vektorom a LR klonázové enzýmy znovu zabezpečia výmenu Gateway kazety 
z tohto vektoru za klonovaný inzert v Enter klone. Takto pripravená rekombinantná zmes je 
použitá na štandardnú transformáciu recipientného kmeňa E. coli, pričom iba Destination 

klony obsahujúce rekombinantnú DNA budú rasť na pôde s ampicilínom. (Zdroj: podľa [2]) 

3.4 Gibsonova technika prípravy rekombinantných DNA 	  
Táto metóda dostala pomenovanie po svojom autorovi, dr. Gibsonovi [45]. Aj táto metóda 

klonovania umožňuje spájanie rôznych fragmentov DNA bez predchádzajúceho použitia 
restrikčných endonukleáz a  nezávisle od ich dĺžky a  kompatibility ich koncov. Úseky DNA, 
ktoré majú byť takto spojené, sú najprv amplifikované PCR s primermi, pomocou ktorých sa 
k týmto úsekom pridávajú prečnievajúce konce (18 až 80 bp dlhé).  

V nasledujúcej izotermickej reakcii, enzýmy v  reakčnej zmesi zabezpečujú vytvorenie 3‘-
prečnievajúcich koncov, vďaka čomu môže dôjsť k  spojeniu fragmentov, ktoré majú na 
jednom konci komplementárne lepkavé konce. Následne DNA polymeráza vyplní chýbajúce 
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medzery a DNA ligáza zalepí zlomy v spojenej DNA (Obr. 20). Z použitých fragmentov DNA je 
takto vytvorená DNA molekula, ktorá môže byť použitá ako templát na PCR alebo na 
transformáciu E. coli.   

Obr. 20 Schéma znázorňujúca princíp Gibsonovej techniky klonovania

(Zdroj: upravené podľa www.neb.com) 

3.5 In-fusion® klonovanie 
Táto metóda umožňuje  spájanie linearizovaného vektoru s  jedným alebo viacerými PCR 

produktmi, ktoré majú prekrývajúce sa 15 bp dlhé konce (Obr. 21). Tieto konce môžu byť 
pridané k  fragmentom pomocou PCR za použitia primerov, ktorých 3‘-koniec je 
komplementárny k amplifikovanej sekvencii; na  5‘-konci týchto primerov je sekvencia, ktorá 
zabezpečí spojenie takto pripravených fragmentov. Na výber primerov pre In-fusion® 
klonovanie je možné použ iť program: http://www.snapgene.com/resources/in-
fusion_cloning/. Reakčná zmes na toto klonovanie je komerčne dostupná (http://
www.clontech.com/US/Products/Cloning_and_Competent_Cells/Cloning_Resources/
Cloning_Tips/In-Fusion_Cloning/). 

Obr. 21 Schéma znázorňujúca princíp In-fusion® klonovania

Klonované fragmenty sú spojené 
navzájom alebo s linearizovaným 
vektorom pomocou prekrývajúcich 
sa koncov. (Zdroj: vlastný obrázok) 
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4. VNÁŠANIE REKOMBINANTNEJ DNA DO HOSTITEĽSKÝCH 
BUNIEK 

Vnášanie rekombinantnej DNA do hostiteľských buniek je podmienené použitým 
vektorom. Rekombinantné DNA pripravené pomocou plazmidových vektorov sú do 
hostiteľských buniek vnášané pomocou transformácie a rekombinantné DNA pripravené 
pomocou fágových vektorov sú do hostiteľských buniek vnášané pomocou transfekcie.  

4.1 Transformácia  
Na transformáciu hostiteľských buniek (obvykle E. coli) plazmidovou DNA sa používajú 

dva základné postupy a  to chemická transformácia a  elektroporácia. Kruhová DNA sa 
transformuje účinnejšie než lineárna DNA. 

Pri chemickej transformácii sú baktérie inkubované v  roztoku obsahujúcom Ca2+ ióny, 
vďaka čomu sa v  bakteriálnej membráne vytvárajú póry a  zároveň sa prekrýva negatívny 
náboj DNA, čo zase napomáha naviazaniu sa DNA na bakteriálnu membránu. Toto ošetrenie 
preto umožní pripraviť bunky, ktoré sú kompetentné na prijatie cudzej DNA. Prenos cudzej 
DNA cez bunkovú membránu zabezpečí tepelný šok, ku ktorému dochádza, keď sú bunky 
držané na ľade a následne sú na krátku dobu vystavené teplote 42°C. Tento spôsob 
transformácie buniek vychádza z metódy, ktorú Mandel a Higa [46] použili na transfekciu E. 
coli λ fágom. Cohen a  kol. [47] použili tento spôsob na transformáciu E. coli plazmidovou 
DNA. Odvtedy bolo pripravených mnoho variácií tejto metódy, cieľom ktorých je optimalizovať 
účinnosť transformácie, vďaka čomu je dnes možné získať 106 až 109 transformantov/μg 
superhelikálnej plazmidovej DNA.  

Elektroporácia využíva na transfer plazmidovej 
DNA elektrický prúd, ktorý je zodpovedný za 
vytváranie hydrofóbnych pórov v  bunkovej 
membráne. Niektoré z týchto hydrofóbnych otvorov 
sa konvertujú na hydrofilné póry. Existujú dve 
hypotézy, ktoré vysvetľujú ako sa DNA molekuly 
môžu cez tieto póry dostať do bunky. Prvá hypotéza 
tvrdí, že DNA je transportovaná cez tieto veľké stabilné póry bez interakcie so zložkami 
bunkovej membrány. Druhá hypotéza predpokladá, že DNA vytvára komplexy s  lipidovými 
zložkami bunkovej membrány. Podľa teórie, elektrický prúd nie je potrebný na vytvorenie 
pórov, ale skôr na indukciu štrukturálnych zmien v  membráne buniek, ktoré umožnia 
translokáciu DNA [48]. V oboch modeloch po ošetrení elektrickým prúdom rýchlo dochádza 
k uzatvoreniu pórov a vtiahnutiu DNA do vnútra bunky. Elektroporácia sa vykonáva pri 0°C, 
aby bolo minimalizované teplom navodené poškodenie. Elektroporácia bola prvýkrát použitá 
v roku 1988 na transformáciu E. coli [49-51].  

Na elektroporáciu sa používajú baktérie, ktoré sú po dosiahnutí A600= 0,6 schladené, 
centrifugované, niekoľkokrát premyté v  studenom (0°C-4°C ) pufri a  nakoniec 
resuspendované v pufri obsahujúcom 10% glycerol. DNA sa do takto pripravených baktérií 
môže vniesť po vystavení krátkym elektrickým výbojom vysokého napätia. Efektívnosť 
elektroporácie pri vnášaní cudzej DNA do buniek je vyššia ako pri chemickej metóde. 
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Plazmidy v rozsahu 2,6 až 85 kb môžu byť elektroporáciou vnesené do E. coli s účinnosťou 
od 6 x 1010  do 1 x 107 transformantov/μg  DNA [2]. 

4.2 Transfekcia 
Transfekcia je proces, pri ktorom sa do hostiteľských buniek vnáša cudzia DNA alebo 

RNA, ktorá je klonovaná vo fágových alebo z  fágov odvodených vektoroch. Transfekcia  
buniek s  rekombinantnou DNA vedie k  dlhodobému udržaniu rekombinantnej DNA 
v hostiteľských bunkách a k perzistentnej expresii vneseného génu, čo je dôležité pre tvorbu 
rekombinantných proteínov.  

Pretože stabilná integrácia cudzej DNA do genómu je relatívne veľmi zriedkavá, úspešná 
a stabilná transfekcia vyžaduje efektívne vnesenie DNA pomocou vhodných fágových 
vektorov. Transfekcia je na rozdiel od transformácie oveľa efektívnejšia ak sa na ňu použije 
lineárna a nie cirkularizovaná DNA. Rovnako je dôležitý aj spôsob, ktorým je možné urobiť 
selekciu buniek s  rekombinantnou DNA. Na tento účel sa využívajú rôzne selekčné markery 
vnesené do DNA konštruktov, ktoré umožňujú selektívne pomnoženie transfektovaných 
baktérií  v prostredí, ktoré je nepriaznivé pre bunky, ktoré nezískali rekombinantnú DNA. 

Samotná transfekcia bakteriálnych buniek je jednoduchý proces, ktorý pozostáva 
z kultivácie vhodných recipientov (rôznych kmeňov E.coli), následnej transfekcie, t.j. inkubácie 
pripravených fágových častíc s  recipientnými bunkami. Transfektované bunky sa obvykle 
zmiešavajú s  vytemperovaným roztokom agaru alebo agarózy a  táto zmes sa vyleje na 
povrch pevnej živnej pôdy. Po stuhnutí tohto polotuhého agaru nasleduje klasická kultivácia 
pri 37°C. Baktérie infikované bakteriofágmi nie sú usmrtené, keďže na klonovanie sa 
používajú vektory pripravené z  temperovaných bakteriofágov, ktoré hostiteľskú bunku 
neusmrcujú. Tieto transfektované baktérie majú dlhšiu generačnú dobu ako neinfikované 
baktérie, preto sa na porastených platniach objavujú plaky, čo sú oblasti, v  ktorých tieto 
infikované baktérie rastú pomalšie. Plaky, ktoré vytvárajú M13 fágy, sú preto mierne zakalené 
a  nie vždy dobre identifikovateľné. Mnohé fágové vektory majú lacZ gén, v ktorom je 
lokalizovaný polylinker (MCS), preto ak je do tejto oblasti vnesený inzert, dôjde k  inaktivácii 
tohto génu, a preto v hostiteľských bunkách nemôže dôjsť k α-komplementácii, čo znamená, 
že infikované baktérie netvoria  β-galaktozidázu, a preto nemôžu štiepiť chromogén – X-gal. 
Preto plaky, ktoré majú inzert v lacZ géne sú svetlo modré alebo bezfarebné.  

5. ANALÝZA KNIŽNICE KLONOV 
Pomocou klonovania je možné vytvárať genómové knižnice. Tieto knižnice sa delia na 

genómové knižnice, ktoré boli pripravené z   fragmentov genómovej DNA daného organizmu 
a knižnice komplementárnych cDNA fragmentov (cDNA vzniká prepisom mRNA) klonovaných 
v rôznych vektoroch (napr. fágových vektoroch alebo kozmidoch).  

Na identifikáciu jednotlivých klonov v týchto knižniciach sa používajú rôzne metódy. Už pri 
opise charakteristiky jednotlivých vektorov a prípravy rekombinantných DNA, boli opísané 
základné spôsoby identifikácie klonov nesúcich rekombinantnú DNA, ktoré sú  založené        
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na selektívnej kultivácii baktérii na pevných živných pôdach obsahujúcich antibiotiká (Obr. 22) 
a na základe identifikácie ich rôzneho sfarbenia, ktoré je dané napr. inaktiváciou lacZ génu. 

Obr. 22 Schéma znázorňujúca testovanie rezistencie transformantov, ktoré 
porástli na pôde s ampicilínom 

Na prípravu rekombinantnej DNA  bol použitý vektor s génmi kódujúcimi rezistenciu na 
ampicilín a tetracyklín. Inzert bol vložený do oblasti génu kódujúceho rezistenciu na tetracyklín, 
preto transformanti, ktorí majú rekombinantnú DNA, musia byť  tetS a ampR. Transformanti, 
ktorí sú  tetR a ampR boli transformovani iba prázdnym vektorom. (Zdroj: vlastný obrázok) 

Medzi veľmi často používané skríningové metódy patrí identifikácia hľadaných klonov 
pomocou DNA hybridizácie so značenými DNA alebo RNA sondami. Táto metóda je vhodná 
tak na vyhľadávanie rekombinantných DNA klonovaných v  plazmidoch, t.j. na hľadanie 
bakteriálnej kolónie, ako aj na hľadanie rekombinantných DNA klonovaných vo fágových 
vektoroch, t.j. na vyhľadávanie plakov. Princíp tejto metódy (colony blotu) spočíva v príprave 
odtlačku týchto kolónií alebo plakov na hybridizačnú membránu a v následnej lýze baktérií/
fágov v alkalickom prostredí a denaturácii v nich prítomnej DNA. Následne sú hľadané klony 
identifikované na základe hybridizácie so značenými ssDNA sondami, ktoré sú špecifické pre 
hľadané DNA (Obr. 23). 
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Obr. 23 Schéma znázorňujúca využitie colony blotu na identifikáciu baktérií 
alebo fágov, do ktorých bola vnesená rekombinantá DNA s  klonovaným 
fragmentom DNA 

Na identifikáciu použijeme DNA sondu značenú napr. digoxygenínom (DIG). Na vizualizáciu 
miesta hybridizácie použijeme anti-DIG protilátku značenú enzýmom (napr. alkalickou 

fosfatázou, AP). Po inkubácii membrány v roztoku substrátu, ktorý štiepi AP (napr. 3,3′-
Diaminobenzidine - DAB), vznikne v mieste, kde je naviazaná DNA sonda, farebná škvrna. 

(Zdroj: vlastný obrázok) 

Genomické alebo cDNA knižnice môžu byť analyzované aj na základe vlastností 
špecifických proteínov kódovaných klonovanou DNA. Na tento účel sa používajú expresné 
vektory pripravené z λ fágu. Na vyhľadávanie týchto špecifických proteínov sa znovu používa 
hybridizačná metóda pomenovaná ako Western blot. Princíp tejto metódy je podobný     
DNA-DNA hybridizácii (Southern blot). Aj tu je potrebné urobiť odtlačok porastených baktérií, 
resp. plakov na hybridizačnú membránu, avšak na identifikáciu hľadaného proteínu sa 
používajú špecifické protilátky, ktoré sú obvykle značené enzýmov. Výsledok tejto reakcie sa 
prejaví ako farebná zmena na tom mieste, kde bol blotovaný (odtlačený) hľadaný proteín (Obr. 
24). 
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Obr. 24 Schéma znázorňujúca využitie Western blotu na detekciu proteínov 
produkovaných baktériami, do ktorých bola vnesená rekombinantná DNA 
s génom kódujúcim daný proteín

Na identifikáciu použijeme primárne protilátky špecifické pre hľadaný proteín. Na vizualizáciu 
miesta naviazania sa primárnej protilátky na hľadaný proteín použijeme sekundárnu protilátku 
(protilátka proti protilátke) značenú enzýmom (napr. alkalickou fosfatázou, AP). Po inkubácii 
membrány v roztoku substrátu (napr. DAB), ktorý štiepi AP vznikne v mieste, kde sa nachádza 

hľadaný proteín farebná škvrna. (Zdroj: vlastný obrázok) 

Identifikáciu rekombinantných klonov umožňuje aj prítomnosť tzv. reportérových génov. 
Reportérové gény sú gény, ktoré sa pripájajú k  regulačným sekvenciám iných génov, ktoré 
majú byť klonované. Tieto gény nie sú normálne prítomné v  recipientných bunkách, a preto 
sa môžu využiť ako selekčné znaky na ľahšiu identifikáciu buniek, ktoré získali rekombinantnú 
DNA.  

Typickým reportérovým génom pre E.coli je lacZ gén, ktorý kóduje β-galaktozidázu, ktorá 
hydrolyzuje X-gal (substrát pre tento enzým), a preto takéto kolónie majú modré sfarbenie. 
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Ďalším reportérovým génom je gén pre chloramfenikol acetyltransferázu (CAT), ktorý 
determinuje v hostiteľských baktériách rezistenciu na chloramfenikol.   

Reportérovými génmi sú aj gény kódujúce zelený fluorescenčný proteín (GFP) [52, 53]. 
Proteín kódovaný týmto génom je zodpovedný za zelenú fluorescenciu buniek, ktoré boli 
vystavené modrému svetlu (λ = 395 nm). Okrem GFP prip. eGFP (enhanced GFP max λ = 
488 nm) sa na rovnaký účel používajú aj gény kódujúce červený fluorescenčný proteín 
(DsRed) po exitácii svetlom (λ = 488 nm, max. λ = 556 nm) alebo modrý fluorescenčný 
proteín (eBFP λ = 380 nm) [54, 55] (Obr. 25.). 

Na potvrdenie toho, že baktérie majú klonovanú rekombinantnú DNA je z  vyhľadaných 
pozitívnych kolónií/plakov izolovaná DNA, ktorá je použitá na analýzu pomocou štiepenia 
s  restrikčnými endonukleázami, ktoré majú potvrdiť prítomnosť hľadaného inzertu. Analýza 
získaných fragmentov sa robí pomocou agarózovej elektroforézy s  použitím vhodných 
markerov molekulovej hmotnosti. Presná analýza rekombinantnej DNA izolovanej 
z porastených klonov sa robí pomocou DNA sekvenovania a následného porovnania získanej 
sekvencie so sekvenciami uloženými v databázach.  

Obr. 25 Využitie génov kódujúcich zelený (GFP) a červený fluorescenčný proteín 
(DsRed) na selekciu transformovaných klonov E. coli.

(Zdroj: http://lbmi.uvm.sk) 
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Kapitola 4 

MOLEKULÁRNE KLONOVANIE A DIZAJNOVANIE PLAZMIDOV 
NA EXPRESIU PROTEÍNOV V RÔZNYCH EXPRESNÝCH 
SYSTÉMOCH 

Lucia Borszéková Pulzová 

1. ÚVOD 
Molekulárne klonovanie (MK) je súborom experimentálnych metód, ktoré umožňujú vložiť 

rekombinantnú DNA do hostiteľského organizmu, riadiť replikáciu tejto DNA molekuly v 
hostiteľskom organizme a takto produkovať neobmedzené množstvo rekombinantného 
proteínu (produkt vloženej DNA). Pod pojmom klonovanie sa v tomto prípade rozumie 
produkcia populácie buniek, ktoré obsahujú identickú sekvenciu DNA. Takto modifikovaný 
hostiteľský organizmus označujeme ako transgénny alebo ako geneticky modifikovaný 
organizmus (GMO). MK umožňuje vyselektovať ľubovoľnú špecifickú časť DNA (gén) alebo 
RNA z miliónov iných DNA sekvencií v rámci bunky a produkovať neobmedzené množstvo 
rekombinatných proteínov (produkt špecifického génu) v čistej forme. Zahŕňa amplifikáciu 
špecifickej DNA sekvencie, naštiepenie jej koncových úsekov reštrikčnými endonukleázami a 
inzerciu výsledného DNA fragmentu do samostatne sa replikujúceho genetického elementu 
tzv. vektora. V posledných rokoch počas tzv. proteomickej éry rapídne stúpla potreba 
rekombinatných proteínov (r-proteínov) pri experimentoch zameraných na objasnenie ich 
funkcie a pri štúdiu proteínových interakcií. 

Dizajn optimálneho systému pre produkciu rekombinantných proteínov zahŕňa viacero 
dôležitých krokov: 1. výber hostiteľského organizmu; 2. výber vektora/plazmidu (epizomálny 
alebo integratívny) s vhodným promotórom (konštitutívny, indukovateľný alebo 
represovateľný) a selekčným markerom; 3. optimalizácia kodónov v géne; 4. fúzia 
inzertovaného génu s vhodným značením (tagom), čo je nevyhnutné pre afinitnú purifikáciu; 
5. výber vhodnej signálnej sekvencie podľa toho či má byť vyprodukovaný r-proteín 
uskladnený intracelulárneho alebo sekretovaný do živného média (extracelulárne); 6. 
zamedzenie proteolytického štiepenia vyprodukovaného r-proteínu; 7. vhodné živné/
fermentačné médium (zdroje uhlíka a dusíka, podmienky pre indukciu r-proteínu) a 8. 
optimalizácia parametrov samotného procesu bioprodukcie (teplota, pH, kyslíkový transfer; 
Obr. 1). 

Táto kapitola opisuje základné súčasti expresných vektorov, princípy konštrukcie 
a produkcie vektorov a rôzne v súčasnosti dostupné expresné systémy.  
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Obr. 1 Schéma experimentu pre molekulárne klonovanie

(Zdroj: vlastný obrázok) 

2. VEKTORY 
Vektor je vlastne DNA molekula, ktorá slúži ako nosič cudzorodej DNA v hostiteľskej 

bunke a zabezpečuje jej replikáciu a/alebo expresiu. Vložením cudzorodej DNA do vektora 
vznikne tzv. rekombinantný vektor. Teoreticky môže byť vektorom ľubovoľná DNA molekula. V 
skutočnosti musí DNA molekula spĺňať viacero vlastností, z ktorých najdôležitejšia je 
schopnosť replikovať sa v hostiteľskom organizme. Vektor musí byť taktiež malý, ideálne do 
10 kilobáz. Bakteriálne plazmidy a  genómy niektorých vírusov (napr. bakteriofágy alebo 
bakulovírusy) sú najčastejšími využívanými vektormi pri produkcii r-proteínov. Rôzne vektory 
v súčasnosti využívané pri klonovaní sú zhrnuté v tabuľke 1. 

2.1 Bakteriálne plazmidy 
Plazmid má schopnosť autonómnej replikácie. Plazmidy môžeme rozdeliť na konjugatívne 

(transfer DNA prebieha počas konjugácie) a nekonjugatívne (väčšina plazmidov používaných 
pri MK). Expresia r-proteínov založená na plazmidoch sa označuje ako “plasmid-based” 
expresia a je najčastejším spôsobom inzercie exogénnych génov do hostiteľskej bunky. 
Takáto expresia je nestabilná, čo limituje dlhodobé použitie zostrojených mutantov. Ďalším 
typom plazmidu je tzv. kyvadlový vektor (shuttle vector) skonštruovaný tak, aby bol schopný 
propagácie v dvoch rozdielnych hostiteľských bunkách napr. v rôznych baktériách a následne 
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aj v kvasinkách. Kyvadlové vektory sa často využívajú na rýchle získanie kópií heterológneho 
génu (amplifikácia) a pri modifikácii genómu (mutagenéza).   

V  súčasnosti sa na stabilizáciu exogénnej DNA využíva metóda tzv. chromozomálnej 
integrácie (allele exchange alebo gene replacement) čo je vlastne ireverzibilná inkorporácia 
exogénnej DNA do stabilnej DNA molekuly vnútri bunky zvyčajne do chromozómu.   

Tab. 1 Vektory a ich použitie v praxi

cos – miesto, v ktorom je linearizovaný kozmid; BAC – bacterial artificial chromosome,  
YAC – yeast artificial chromosome, MAC – mammalian artificial chromosome 

2.2 Vírusové vektory 
Vpravenie heterológnych génov do hostiteľského organizmu s použitím vírusových 

vektorov je jednoduchým a  efektívnym spôsobom ako docieliť expresiu daného génu. 
Vírusové vektory vznikli z patogénnych vírusov a preto musia spĺňať prísne kritériá; 1. 
bezpečnosť - delécia časti sekvencie nevyhnutnej pre replikáciu vírusu, aby nedošlo k 
nekontroloveteľnej replikácii v hostiteľských bunkách; 2. nízka toxicita - vírus by mal mať 
minimálny efekt na fyziológiu hostiteľských buniek; 3. bunková špecificita - väčšina 

Vektor Podstata Veľkosť 
 inzertov

Aplikácie

Plazmid Prirodzene sa vyskytujúci  
vo viacerých kópiách

< 10 kb DNA a cDNA klonovanie

Fág Bakteriofág λ 5 - 20 kb DNA a  cDNA klonovanie, 
expresné knižnice

Kozmid Plazmid obsahujúci cos 
sekvenciu z bakteriofága 
λ

35 - 45 kb Genomické knižnice

Bakteriálný umelý 

chromozóm (BAC)

F plazmid z E. coli 75 - 300 kb Analýza veľkých genómov

Kvasinkový umelý 

chromozóm (YAC)

C e n t r o m é r a z o S . 
cerev is iae , te loméra 
a  a u t o n ó m n e s a 
replikujúca oblasť

100 - 1000 
kb

A n a l ý z a v e ľ k ý c h 
genómov,YAC transgénne 
myši

Cicavčí umelý 

chromozóm (MAC)

Cicavč ia centroméra, 
teloméra a  autonómne 
sa replikujúca oblasť

do 1000 kb V procese vývoja pre 
p o u ž i t i e v  o b l a s t i  
biotechnológie a génovej 
terapie 
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vírusových vektorov infikuje širokú škálu buniek. Niektoré vektory sú modifikované tak, aby 
infikovali len určitý typ buniek; 4. možnosť identifikácie a selekcie transdukovaných buniek - 
vírusový vektor musí obsahovať selekčný marker; 5. stabilita - niektoré vírusy sú geneticky 
nestabilné a menia svoj genóm. Preto je dôležité, aby bol vektor geneticky stabilný a 
nespôsoboval nepredvidateľné komplikácie počas experimentu. Vírusové vektory (Tab. 2) sa 
s úspechom používajú pri expresii u vyšších eukaryotov a v cicavčích bunkách a pri produkcii 
stabilných bunkových línii (zabudovanie génu do genómu).  

Tab. 2 Najčastejšie používané vírusové vektory 

2.3 Súčasti vektorov 
Vektory používané pri klonovaní sú DNA molekuly, ktoré majú štyri dôležité znaky: 1. sú 

schopné nezávislej replikácie; 2. obsahujú vo svojej sekvencii jedinečné štiepiace miesta 
rozpoznávané reštrikčnými endonukleázami, ktoré vytvárajú mnohopočetné klonovacie 
miesta (Multiple cloning site, MCS); 3. kódujú selekčný marker (zvyčajne gén pre rezistenciu 
voči antibiotikám alebo enzým neprítomný v  netransformovanej bunke) a  4. sú ľahko 
získateľné z  hostiteľských buniek. Hlavnými komponentami prokaryotického vektora sú 
promótor, miesto pre naviazanie ribozómu (Ribosome binding site, RBS) a miesto, v ktorom 
prebieha iniciácia translácie (súčasť RBS), tzv. Shine-Dalgarno sekvencia.  

%114

Vírus Genetický materiál Vlastnosti 

Adenovírus Dvojvláknová lineárna 
DNA

Dosahuje výsoký titer (1012 - 1013 pfu/ml), môže 
mať onkogénny potenciál, široké spektrum 
hostiteľov, jednoduchá manipulácia

Alfavírus Jednovláknová RNA Vysoká úroveň produkcie r-proteínov, RNA sa 
neintegruje do genómu

Bakulovírus Dvojvláknová cirkulárna 
DNA

Vysoká úroveň produkcie r-proteínov, expresia 
v  hmyzích bunkách, expresia v cicavčích 
bunkách po genetickej modifikácii vírusu

Herpesvírus Dvojvláknová lineárna 
DNA

Široké spektrum hostiteľov, infikuje aj neuróny, 
môže niesť 30 - 40 kb

Poxvírus Dvojvláknová lineárna 
DNA,

Vysoká úroveň produkcie r-proteínov, široké 
spektrum hostiteľov, cytoplazmatická expresia

Retrovírus 

 

Jednovláknová RNA Môže mať onkogénny potenciál, integruje sa do 
genómu, jednoduchá manipulácia



V  súčasnosti je dostupné veľké množstvo rôznych expresných vektorov a  ich výber 
v hlavnej miere závisí od účelu klonovania. Najviac vektorov bolo však skonštruovaných pre 
expresiu v E. coli (Obr. 2).  

Obr. 2 Schematické znázornenie základných súčastí vektora 

SM - selekčný marker, RBS – miesto pre naviazanie ribozómu, Inzert – vkladaná DNA, Tag 
– značenie, ORI – počiatok replikácie,(Zdroj: vlastný obrázok) 

2.3.1 Počiatok replikácie  
Počiatok replikácie (origin of replication, ori) je presná sekvencia v genóme, v ktorej sa 

začína replikácia DNA u  prokaryotov, eukaryotov a  u niektorých DNA vírusov (Obr. 3). 
Špecifická štruktúra ori sa líši u  rôznych druhov organizmov, ale zachováva si isté spoločné 
znaky, ako napr. vysoký obsah adenínových a tymínových báz (tieto bázy sú od seba ľahšie 
separovateľné pretože tvoria iba dve vodíkové väzby). Prokaryoty, bakteriofágy a DNA vírusy 
majú jeden počiatok replikácie, zatiaľ čo u eukaryotov ich nájdeme niekoľko. Pri replikácii sa 
na ori viaže pre-replikačný komplex a  proteínový komplex, ktorý rozvinie DNA a  začne 
samotnú replikáciu. Replikácia môže byť jednosmerná alebo môže prebiehať v  oboch 
smeroch od miesta ori.  

Typy ori:  

•	 špecifický alebo univerzálny (vhodný pre široký okruh hostiteľov), 

•	 produkujúci malé (low-copy), alebo veľké (high-copy) množstvo kópií DNA. 
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Obr. 3 Schematické znázornenie replikácie plazmidu 

(Upravené podľa: Molecular Cell Biology. 4th edition. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al., 
2000) 

2.3.2  Promótor 
Promótor je úsek DNA, ktorý spúšťa transkripciu génu, t.j. obsahuje špecifickú sekvenciu, 

na ktorú sa viaže RNA polymeráza a  transkripčné faktory. Transkripčné faktory sa viažu na 
špecifické sekvencie a  regulujú génovú expresiu. Promótor sa nachádza blízko miesta 
iniciácie transkripcie na rovnakom vlákne DNA a môže mať dĺžku 100 - 1000 bázových párov. 
Časť promótorov môže byť v aktívnom stave za všetkých podmienok v bunke, avšak niektoré 
promótory sú regulované a aktivujú sa až ako odozva na špecifické stimuly.  

Súčasti promótora: 

•	 Jadro promótora - minimálny úsek promótora potrebný na iniciáciu transkripcie 

	 - zahŕňa sekvenciu pre štart transkripcie (TSS), väzobné miesto pre RNA polymerázu 	
a pre transkripčné faktory 

•	 Proximálny úsek - nachádza sa minimálne 250 báz pred štart miestom  

	 - obsahuje primárne regulačné elementy a väzobné miesta pre špecifické 	 	 	
transkripčné faktory 

•	 Distálny úsek - môže obsahovať väzobné miesta pre transkripčné faktory  so slabším 	
účinkom ako transkripčné faktory proximálneho úseku 

Na rozdiel od baktérií, kde sa na promótor priamo viaže RNA polymeráza a sigma faktor, 
je proces iniciácie génovej expresie u  eukaryotov zložitejší a  zahŕňa najmenej sedem 
transkripčných faktorov a RNA polymerázu II. 
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2.3.3 Vkladaný gén (inzert) 
Vkladaná DNA musí byť extrahovaná z darcovského organizmu, purifikovaná a častokrát 

aj amplifikovaná pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (Polymerase chain reaction, PCR) 
pred samotným vložením do vektora. DNA môže byť taktiež získaná aj z  RNA pomocou 
reverznej transkripcie (komplementárna DNA, cDNA) alebo môže byť nasyntetizovaná in vitro 
(artificial gene synthesis). DNA je následne naštiepená rovnakými reštrikčnými enzýmami ako 
vektor čím vzniknú lepivé konce (sticky ends), ktoré sú komplementárne ku koncom vektora. 
V  niektorých prípadoch sa ku vkladanej DNA pridávajú tzv. linkery, ktorých sekvencia je 
komplementárna ku koncom vektora.  

2.3.4  DNA sekvencie kódujúce značenia r-proteínov 
Proteínové/peptidové značenia (značky) sú aminokyselinové sekvencie pridružené k  

sekvencii r-proteínu za rôznym účelom (afinitná purifikácia, solubilizácia, chromatografia, 
detekcia proteínov na základe fluorescencie; Tab. 3 a 4). Tieto značenia môžu byť trvalé alebo 
sa dajú odštiepiť od proteínu pomocou rôznych chemických látok alebo enzymaticky (TEV 
proteáza, trombín, Faktor Xa alebo trypsín). 

Tab. 3 Peptidové značenia

Názov Sekvencia Využitie

AviTag GLNDIFEAQKIEWHE Afinitná purifikácia streptavidínom

Kalmodulín KRRWKKNFIAVSAANRFKKISS
SGAL

Afinitná purifikácia 

Polyglutamát EEEEEE Anion-exchange chromatografia 

E-tag GAPVPYPDPLEPR Purifikácia pomocou protilátky

FLAG-tag DYKDDDDK Purifikácia pomocou protilátky	

HA-tag YPYDVPDYA Purifikácia pomocou protilátky	
imunofluorescencia, imunoprecipitácia

His-tag HHHHHH (5-10H) Afinitná purifikácia Ni alebo Co

Myc-tag EQKLISEEDL Purifikácia pomocou protilátky, 
imunofluorescencia, imunoprecipitácia

SBP-tag MDEKTTGWRGGHVVEGLAGEL
EQLRARLEHHPQGQREP

Afinitná purifikácia streptavidínom

Strep-tag WSHPQFEK Afinitná purifikácia strep-taktínu

TC tag CCPGCC Afinitná purifikácia FlAsH and ReAsH 

V5 tag GKPIPNPLLGLDST Purifikácia pomocou protilátky, 
imunofluorescencia, imunoprecipitácia

VSV-tag YTDIEMNRLGK Purifikácia pomocou protilátky
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Tab. 4 Proteínové značenia

2.3.5  Selekčný marker 
Efektivita transformovania hostiteľských buniek pripraveným vektorom je zvyčajne dosť 

nízka. Z tohto dôvodu sa na odlíšenie hostiteľských buniek obsahujúcich vektor resp. vložený 
gén kódujúci r-proteín (transformované bunky) od intaktných buniek používa tzv. selekčný 
marker/gén, ktorý sa nenachádza v nemodifikovaných bunkách. Najčastejšie sa ako marker 
využíva rezistencia voči antibiotikám napr. ampR (rezistencia voči ampicilínu) a  tetR 
(rezistencia voči tetracyklínu). Selekciu možno vykonať aj pomocou rozdielnych nutričných 
požiadaviek alebo priamou detekciou vloženého génu.  

2.3.6  Miesta pre reštrikčné endonukleázy 
Reštrikčné endonukleázy (RE) sú enzýmy, ktoré štiepia DNA v  špecifickej nukleotidovej 

sekvencii známej ako štiepiace (reštrikčné) miesto. Ich prirodzenou funkciou je ochrana 
bakteriálnej bunky pred heterogénnou DNA. Tieto enzýmy sa rutinne využívajú pri DNA 
modifikáciách a v molekulárnom klonovaní. Väčšina vektorov obsahuje tzv. multi-clonning site 
(MCS), čo je sekvencia bohatá na reštikčné miesta, ktoré umožňujú otvorenie vektora 
a  inzerciu exogénneho génu do jeho sekvencie. Pri klonovaní je vkladaný gén a  aj vektor 
naštiepený tými istými reštrikčnými enzýmami a následne spojené pomocou DNA ligázy (Obr. 
4). Pred samotnou digesciou je nutné si overiť či vkladaná DNA neobsahuje reštrikčné miesto 
špecifické pre použitý enzým vo svojej sekvencii (vysoká pravdepodobnosť nežiaduceho 
štiepenia). Viac ako 3 tisíc reštrikčných enzýmov bolo doteraz detailne študovaných a  viac 
ako 600 enzýmov je dostupných komerčne.  

Názov Proteín Využitie

BCCP 

Protein

Biotin Carboxyl 
Carrier 

Afinitná purifikácia streptavidínom

GST Glutatión-S-
transferáza

Afinitná purifikácia glutatiónom, zvyšuje solubilitu

GFP Zelený fluorescentný 
proteín (GFP, Green 
fluorescent protein)

Purifikácia na základe hydrofobicity, Western blot, folding 
reporter (pri správnom zvinutí proteínu je zachovaná 
fluorescencia GFP)

Halo-tag Mutovaná hydroláza Purifikácia rezínom HaloLink

MBP Proteín viažuci 
maltózu

Afinitná purifikácia pomocou amylózovej agarózy,  
zvyšuje solubilitu

TRX Tioredoxín  Zvyšuje solubilitu

Fc-tag Fc doména protilátok Purifikácia proteínom A a G, umožňuje dimerizáciu, 
zvyšuje solubilitu
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Obr. 4 Inzercia heterológneho génu do vektora pomocou reštrikčných 
endonukleáz 

(Zdroj: vlastný obrázok) 

Endonukleázy používané pri molekulovom klonovaní môžeme rozdeliť do tried podľa toho 
ako štiepia obidve vlákna DNA: 1. endonukleázy produkujúce lepivé konce (sticky ends alebo 
cohesive ends) alebo 2. endonukleázy produkujúce tupé konce (blunt ends; obidve vlákna sú 
štiepené v rovnakom mieste). 

Obr. 5 Príklady štiepenia vlákna DNA reštrikčnými endonukleázami 

A – Štiepenie vlákien DNA reštrikčnou endonukleázou BamHI za vzniku lepivých koncov  B - 
Štiepenie vlákien DNA reštrikčnou endonukleázou EcoRV za vzniku tupých koncov 

(Zdroj: vlastný obrázok)  
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3. EXPRESNÉ SYSTÉMY  
Génová expresia je vlastne transkripcia a translácia génu, ktorej cieľom je produkcia 

proteínu. Výber vhodného expresného systému je prvým krokom pri expresii heterológnych 
génov a produkcii rekombinantných proteínov. V súčasnosti sú dostupné rôzne systémy 
počnúc od baktérií, kvasiniek, bakulovírusom infikovaných hmyzích buniek, jednobunkovcov 
až po cicavčie bunky (Tab.5, Obr. 6).  

Faktory vplývajúce na výber expresného systému: 

1.	 vybavenie a možnosti pracoviska, skúsenosti pracovníkov  

2.	 typ expresovaného proteínu (prokaryotický vs. eukaryotický) 

3.	 toxicita proteínu 

4.	 stupeň posttranslačných modifikácií 

5.	 požadovaný objem produkcie (nízka vs. vysoká produkcia) 

6.	 metóda potvrdenia expresie proteínu a spôsob purifikácie  

7.	 účel produkcie (výskum vs. komerčné využitie) a finančná náročnosť  

8.	 bezpečnostné a regulačné obmedzenia (povolenie na prácu s geneticky  
modifikovanými organizmami) 

Obr. 6 Rôzne typy transfekcie a potvrdenie génovej expresie 

A.Tranzientná transfekcia. Exprimované proteíny sú preukázané pomocou SDS-PAGE a 
Western blotu; B. Stabilná transfekcia GFP proteínu; Exprimované proteíny sú 

preukázané pomocou fluorescencie; C. Adenovírusom sprostredkovaný génový transfer. 
Exprimované proteíny sú preukázané pomocou farebných plakov po farbení X-gal.  
(Zdroj: https://www.genwaybio.com/services/protein-expression/mammalian-

expression) 
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3.1 Prokaryotický expresný systém  
Bakteriálne expresné systémy pre produkciu r-proteínov sú atraktívne vzhľadom na ich 

schopnosť rýchleho rastu a  dosahovania vysokej denzity, jednoduchosti a  finančnej 
nenáročnosti. Výhodou prokaryotických systémov je aj široký repertoár stále nových vektorov 
a  dobrá dostupnosť systémov na trhu. Väčšina týchto expresných systémov však nie je 
schopná zabezpečiť posttranslačné modifikácie r-proteínu na úrovni potrebnej pre zachovanie 
biologickej aktivity proteínu.  

Pre vysokú úroveň expresie je nevyhnutný výber konkrétneho hostiteľského organizmu 
a vektora/plazmidu s vhodným promótorom. Pre každý r-proteín môže byť táto kombinácia 
iná čo si niekedy vyžaduje časovo náročnú štandardizáciu celého procesu.  

3.1.1 E. coli  
Gram-negatívna baktéria E. coli je najčastejšie používaným prokaryotickým expresným 

systémom pre produkciu r-proteínov vo výskume a farmaceutickom priemysle. Nevýhodou je 
vysoká akumulácia lipopolysacharidu, ktorý je všeobecne považovaný za endotoxín 
s  pyrogénnym účinkom u  človeka. Z  tohto dôvodu si r-proteíny vyžadujú veľmi dôkladnú 
purifikáciu pred ich použitím.  

Ďalším problémom sú rozdiely v genetickom kóde u prokaryotov a eukaryotov. Je známe, 
že jedna aminokyselina môže byť kódovaná viac ako jedným kodónom a každý organizmus 
má svoje vlastné pravidlá pri použití dostupných 61 kodónov mRNA a korešpondujúcim 
antikodónom tRNA. Expresia heterológnych génov môže preto viesť k zastaveniu 
transkripcie, posunom čítacieho rámca (frameshift) a zabudovaniu nesprávnej aminokyseliny 
do proteínu.   

V súčasnosti sa najčastejšie využívajú E. coli BL21 a E. coli K12. Vyprodukované proteíny 
sa môžu akumulovať v cytoplazme alebo v periplazmatickom priestore. BL deriváty nemajú 
Lon a ompT proteázy.  
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Tab. 5 Expresné systémy a ich vlastnosti

E x p r e s n ý 
systém

Výhody Nevýhody

E. coli	 Vysoká úroveň expresie, nízka cena, 
nenáročná kultivácia, rýchly rast, 
jednoduchá transformácia

Nedostatočná tvorba disulfidických 
väzieb, nedostatočné skladanie 
proteínov v cytoplazme, vznik 
inklúznych tel iesok, minimálne 
p o s t t r a n s l ačn é m o d i f i k á c i e , 
prítomnosť endotoxínu

S. cerevisiae Vyššia hladina expresie, možnosť 
sekrécie r-proteínov, nízka cena, 
nenáročná ku l t ivác ia, väčš ina 
eukaryotických posttranslačných 
modifikácií, dostatočné skladanie 
proteínov, bez endotoxínov

Nižš ia sekrécia ako u Pichia 
p a s t o r i s , r o z d i e l n a ú r o v e ň 
g l y k o z y l á c i e v p o r o v n a n í s 
c icavcami , hyperg l ykozy lác ia 
proteínov, alergénne N-glykánové 
štruktúry

Pichia pastoris Vysoká hladina expresie, nízka cena, 
nenáročná kultivácia, relatívne rýchly 
rast, možnosť sekrécie r-proteínov, 
p o s t t r a n s l a č n é m o d i f i k á c i e 
proteínov, dostatočné skladanie 
proteínov, bez endotoxínov

Rozdielna úroveň glykolyzácie v 
porovnaní s cicavcami

I n f e k c i a 
h m y z í c h 
b u n i e k 
bakulovírusom

Vysoká hladina expresie, relativne 
r ý c h l y r a s t , p o s t t r a n s l a č n é 
modifikácie proteinov, dostatočné 
skladanie proteínov, glykozylácia ako 
u cicavcov, bez endotoxínov

Drahé kultivačné médiá, potreba 
vírusu a  infekcie buniek, nízka 
úroveň sekrécie

C i c a v č i e 
bunky

Vysoká hladina expresie, skladanie 
proteínov, vhodné pre sekretované 
proteíny, všetky posttranslačné 
mod i f i kác i e p ro te i nov, úp l né 
p o s k l a d a n i e p r o t e í n o v, b e z 
endotoxínov

Drahé kultivačné médiá, vyššie 
požiadavky na kultiváciu

Bezbunková 
produkcia

Veľmi rýchla produkcia, lyzáty z E. 
coli, hmyzích a  cicavčích buniek, 
dostupný komerčne, ovplyvniteľné 
podmienky syn tézy, možnos ť 
zabudovania iných látok (napr. 
značených aminokysel ín), PCR 
produkty môžu byť templátom

Drahé reagencie, nízka výťažnosť, 
n í z k a ú ro v eň a o b m e d z e n é 
m n o ž s t v o p o s t t r a n s l a č n ý c h 
modifikácií	
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3.1.2 Rod Bacillus  
Okrem E. coli sa na expresiu heterológnych proteínov využíva aj gram-pozitívny rod 

Bacillus, ktorého vonkajšia membrána neobsahuje pyrogénny LPS. Osvedčil sa pri výrobe α-
amylázy, cholera toxínu, ilnterleukínov 2 a 6, celulázy, proinzulínu, pepsinogénu, toxínu A a 
iné. Bacily majú prirodzene vysokú sekrečnú kapacitu a  exportujú r-proteíny priamo do 
extracelulárneho priestoru. Málo je však známe o ich schopnosti vytvárať disulfidické mostíky 
a izoméry.  

B. megaterium sa vyznačuje nízkou proteázovou aktivitou, štrukturálnou stabilitou 
plazmidov a schopnosťou rastu v  rôznych živných médiách. Vysoká expresia homológnych 
a  heterológnych proteínov bola popísaná už 80. rokoch, avšak komerčne sa táto baktéria 
začala využívať až 90. rokoch 20. storočia. Na výrobu r-proteínu sa u tohto hostiteľa používa 
promótor zo xylózového operónu, zatiaľ čo oproti E. coli je proces transformácie náročnejší. 
Výhodou tohto expresného systému je jeho veľká sekrečná kapacita, čo ho predurčuje na 
produkciu exoenzýmov. Signálny peptid napomáha translokácii r-proteínov cez membránu a 
po jeho odštiepení prebehne samotné skladanie sekretovaného proteínu.   

B. subtilis je ďalším zástupcom rodu Bacillus, ktorý sa využíva na produkciu 
heterológnych proteínov. V  minulosti bola jeho veľkou nevýhodou sekrécia rôznych 
proteolytických enzýmov, ktoré mohli degradovať ostatné sekretované proteíny. Z  tohto 
dôvodu boli skonštruované delečné mutanty ako napr. WB30 (delécia v génoch pre 2 
proteázy), WB600 (delécia v génoch pre 6 proteáz) a mutant WB800 (delécia v génoch pre 2 
proteázy). Indukčný systém je založený na regulačnom úseku sacB  a  sacY, ktoré sú pod 
kontrolou silného promotóra P43. B. subtilis bol úspešne použitý pri produkcii funkčného 
monomerického streptavidínu a pri in vivo syntéze minicelulozómov. 

B. brevis nie je tak dobre preštudovanou baktériou ako B. subtilis. Expresované r-proteíny 
sú sekretované do živného média v  relatívne čistom stave. R-proteíny sú zvyčajne správne 
poskladané, rozpustné a biologicky aktívne. Výhodou B. brevis je veľmi nízka extracelulárna 
proteázová aktivita, avšak tak ako aj u ostatných zástupcov rodu Bacillus je proces 
transformácie náročnejší. Sekrécia môže byť zvýšená fúziou proteínu s  disulfidickou 
izomerázou na N-konci.   

3.1.3 Ostatné prokaryotické expresné systémy 
V  podstate každá baktéria môže byť použitá na expresiu heterológnych proteínov, ale 

nedostatok informácií o  ich regulačných mechanizmoch a nedostatok komerčných vektorov 
a promotórových systémov obmedzuje ich výber.  

Gram-pozitívna pôdna baktéria Streptomyces bola použitá pri syntéze solubilných T-
bunkových receptorov CD (Cluster of differentiation). Metylotrofická baktéria 
Methylobacterium extorquens sa využ íva pri produkcii enterocínu P (pôvodne 
produkovaný  Enterococcus faecium P13), ktorý inhibuje rast širokého spektra gram-
pozitívnych bakterií. V súčasnosti prebiehajú snahy o produkciu syntetických proteínov aj s 
nepatogénnymi stafylokokmi a cyanobaktériou Anabaena sp. 
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3.2 Eukaryotický expresný systém  
Výhoda eukaryotických expresných systémov pri syntéze eukaryotických proteínov so 

zachovanými biologickými vlastnosťami je odvodená od ich schopnosti zabezpečiť 
posttranslačné modifikácie ako napr. glykozyláciu, acetyláciu, tvorbu disulfidických väzieb. 
Sekrečná aktivita eukaryotických buniek predchádza akumulácii produkovaného proteínu 
vnútri bunky a tak zabraňuje jeho toxickému účinku na hostiteľské bunky. 

3.2.1 Kvasinkový expresný systém 
Kvasinky sú široko využívaným organizmom pri produkcii rekombinantných proteínov pre 

medicínske a komerčné účely, lebo kombinujú výhody jednobunkového organizmu (ľahkosť 
gen. modifikácií a rýchly rast) so schopnosťou eukaryotických posttranslačných modifikácií.  
Na rozdiel od väčšiny eukaryotických organizmov je expresný systém založený na kvasinkách  
ekonomicky vhodnejší, produkuje vysoké množstvá rekombinantných proteínov a neobsahuje 
pyrogény, patogény a vírusové častice.  

V 80. rokoch 20. storočia bola ako prvý kvasinkový expresný systém použitá  
Saccharomyces cerevisiae. Dodnes ostáva najlepšie preštudovaným systémom vďaka 
svojmu širokému využitiu v priemysle. S. cerevisiae bola použitá pri výrobe prvej vakcíny proti 
hepatitíde B. V súčasnosti sú na trhu dostupné produkty ako napr. inzulín, povrchový antigén 
vírusu hepatitídy B, urátoxidáza, glukagóny, granulocytový makrofágový kolónie stimulujúci 
faktor (Granulocyte macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), hirudín a rôzne rastové 
faktory [1]. Avšak početné prípady nestability plazmidu, nižšie proteínové výťažky a 
hyperglykozylácia proteínov (alergénne manózové zvyšky) obmedzili komerčné využitie S. 
cerevisiae pri produkcii r-proteínov.  

Tieto nevýhody viedli ku vývoju stale nových a nových expresných systémov ako sú napr. 
metylotrofické kvasinky (Pichia pastoris a Hansenula polymorpha), pučiace kvasinky 
(Kluyveromyces lactis), Schizosaccharomyces pombe a dimorfné kvasinky (Arxula 
adeninivorans a Yarrowia lipolytica).  

Metylotrofická kvasinka P. pastoris neexprimuje α-1, 3- manozyl transferázu a tak u nej 
nedochádza k takej silnej hypermanozylácii ako u S. cerevisiae. P. pastoris utilizuje metanol 
ako zdroj uhlíka a energie počas absencie iného uhlíkového zdroja. Pri metabolizme metanolu 
využíva alkoholoxidázu 1 (AOX1), ktorá má najsilnejší známy eukaryotický promotór. 
Schopnosť sekrécie proteínov s vyššou molekulovou hmotnosťou a nízky obsah 
endogénnych proteínov (prirodzené proteíny kvasinky) v extracelulárnom médiu výrazne 
uľahčujú proces purifikácie sekretovaných proteínov. Na základe utilizácie metanolu 
rozlíšujeme tri fenotypy a to Mut+ (Fenotyp utilizujúci metanol, Methanol utilization plus 
phenotype), MutS (Pomalý fenotyp, Methanol utilization slow phenotype), a Mut− (Fenotyp 
neutilizujúci metanol, Methanol utilization minus phenotype). Najčastejšie používanými 
expresnými systémami odvodenými od P. pastoris sú auxotrofný mutant (GS115) a proteáza 
A deficientné kmene (SMD1163, SMD1165, SMD1168), ktoré boli úspešne použité pri 
syntéze myšacieho kolagénu  a erytropoetínu [2, 3]. 
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H. polymorpha je taktiež metylotrofnou kvasinkou, ale na rozdiel od P. pastoris je však 
schopná metabolizovať aj nitráty. Na trhu je dostupné veľké množstvo proteínov 
produkovaných v tomto expresnom systéme ako. napr. vakcína proti hepatitíde B, interferón 
alfa-2a, hirudín, inzulín, a fytáza, doplnky stravy hexózooxidáza a lipáza. H. polymorpha 
dosahuje pri raste vysokú denzitu, sekretuje proteíny do veľkosti 150 kDa a má jednu z 
najvyšších hladín produktivity spomedzi kvasinkových systémov [4]. Táto termotolerantná 
kvasinka (do 49 °C) je vhodná na produkciu termostabilných enzýmov a proteínov, ktoré sú 
určené na kryštalografické štúdie. Kmene CBS4732, DL-1 a ich deriváty sa najčastejšie 
využívajú pri produkcii r-proteínov. 

Arxula adeninivorans je termorezistentná a halotolerantná dimorfická kvasinka schopná 
rásť ako pučiaca bunka alebo ako mycélium. Mycelárne povlaky sú schopné produkovať a 
sekretovať do živného média rôzne extracelulárne enzýmy ako napr. RNázy, proteázy, 
glukozidázy, pektinázy, xylozidázy, fosfatázy, fytázy, invertázy a cukry ako napr. trehalóza [5]. 

Genómy kvasiniek používaných pri produkcii r-proteínov sú dostupné v databázach 
Saccharomyces Genome Database (SGD), Yeast Proteome Database (YPD) a Pichia pastoris 
Genome Browser. V súčasnosti žiaden z dostupných kvasinkových expresných systémov nie 
je schopný zabezpečiť všetky požadované podmienky pre ideálnu produkciu rozličných r-
proteínov. 

3.2.2 Protozoárne expresné systémy 
Leishmanie reprezentujú expresný systém, ktorý 

kombinuje výhody eukaryotickej expresie proteínov 
(posttranslačné modifikácie cicavčieho typu) s 
výhodami prokaryotov (rýchly rast, nenáročnosť 
kultivácie). Ako hostiteľ sa využíva Leishmania 
tarentolae, ktorá je nepatogénna pre človeka. Syntetizované r-proteíny sú sekretované do 
média vo veľkých množstvách (300 mg). Ľudský plazminogén bol úspešne produkovaný 
pomocou tohto expresného systému [6]. 

Medzi ďalšie jednobunkové organizmy, ktoré sa využívajú na expresiu heterológnych 
proteínov patria Leishmania enriettii [7], Giardia lamblia [8], Physarum polycephalum [9] a 
Entamoeba histolytica [10] atď. 

3.2.3 Bakulovírusom infikované hmyzie bunky 
Ako prechodný expresný systém na vírusom sprostredkovanú syntézu heterológnych 

proteínov môžu byť použité hmyzie bunky a  larvy. Hmyzie bunky sú menej náročné a  ľahšie 
kultivovateľné ako cicavčie bunky a  produkujú r-proteíny až v  miligramových množstvách. 
Umožňujú simultánnu expresiu viacerých génov čo je výhodné pri produkcii multiproteínových 
komplexov. Nevýhodou tohto systému je však časovo náročná príprava rekombinantného 
bakulovírusu, neschopnosť syntézy rozvetvených glykánov a  letálny efekt bakulovírusov na 
hostiteľskú bunku. Mitochondriálna topoizomeráza II z Crithidia fasciculata bola úspešne 
syntetizovaná pomocou Bac-to-Bac® bakulovírusového expresného systemu [11]. Na trhu je 
v  súčasnosti dostupný len jeden r-proteín produkovaný týmto systémom a to hlavný 
kapsidový proteín L1 (major capsid protein L1) ľudského papilomavírusu  [12]. 
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3.2.4 Cicavčie bunky 
V posledných rokoch si proteíny produkované v cicavčích bunkách našli čoraz väčšie  

uplatnenie v starostivovosti o ľudské zdravie (syntetické enzýmy a hormóny, terapeutiká a 
diagnostické markery). Tento stúpajúci trend priniesol so sebou aj potrebu vývoja nových 
bunkových línii, ktoré sú schopné produkovať r-proteíny v ešte vyššej kvalite a kvantite ako 
doteraz využívané expresné systémy.  

Hlavnou výhodou expresie cicavčích proteínov v cicavčom expresnom systéme je 
presnosť a efektivita pri rozpoznávaní signálov pre syntézu, spracovanie a sekréciu 
eukaryotických proteínov. V porovnaní s hmyzími bunkami, glykozylácia v cicavčích bunkách  
vedie ku modifikácii produkovaného proteínu pridaním veľkých a komplexných glykánov. 

Najčastejšie používanými bunkovými líniami sú CHO bunky (Chinese hamster ovary cells), 
myšie myelómové bunky (NS0 a Sp2/0), HEK 293 bunky (Human embryonic kidney cells), 
Cos a Vero bunky (z obličiek africkej opice Chlorocebus aethiops) a HeLa bunky 
pochádzajúce z karcinómu krčka maternice. Z dvoch derivátov línie CHO (CHO-K1 a CHO 
pro-3) boli neskôr odvodené DUKX-X11 a DG44, ktoré nemajú dihydrofolátreduktázovú 
(DHFR) aktivitu [13]. Produkcia r-proteínov môže prebiehať ako prechodná transfekcia alebo 
môžu byť vytvorené stabilné bunkové línie.  

3.3 Bezbunkový expresný systém  
Bezbunkový expresný systém využíva bunkové mechanizmy syntézy proteínov na priamu 

syntézu mimo živý systém prostredníctvom exogénnej mRNA alebo DNA. Syntéza prebieha v 
zmesi bunkového lyzátu, ktorý obsahuje všetky potrebné enzýmy, exogénny zdroj 
aminokyselín a  zdroj energie. Najviac používané bezbunkové systémy boli získané 
z extraktov lyzátov E. coli, kvasiniek, leishmanií a z králičích retikulocytov. 

Výhodou bezbunkového expresného systému je produkcia solubilných proteínov a 
použitie viacerých DNA templátov v jednom kroku  pričom odpadá potreba klonovania do 
hostiteľskej bunky. Bezbunkový systém umožňuje inkorporáciu chemicky pozmenených 
aminokyselín na vopred určených pozíciách v sekvencii proteínu a produkciu toxických, 
proteolyticky senzitívnych a nestabilných r-proteínov.   

4. VEKTORY PRE PROKARYOTICKÝ EXPRESNÝ SYSTÉM A ICH 
SÚČASTI 

4.1 Súčasti vektorov 
4.1.1 Počiatok replikácie  
Väčšina baktérií, vrátane E. coli, obsahuje plazmid, na ktorom sa nachádza sekvencia pre 

počiatok replikácie (ori). Najčastejšie využívanou ori sekvenciou v génovom inžinierstve je 
pUC sekvencia, ktorá bola získaná z plazmidu pBR322 dvoma mutáciami, ktoré odstránili 
reguláciu plazmidovej replikácie (až 500 plazmidov na bunku). Medzi ďalšie používané ori 
sekvencie patrí pSC101 získaná zo salmonely (približne 5 plazmidov na bunku), 15A origin z 
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plazmidu p15A (10-20 plazmidov na bunku) a bakteriálne umelé chromozómy (1 kópia na 
bunku). 

4.1.2. Promótorový systém 
lac, tac a trc promótorové  systémy 

Laktózový operón (lac operon) u E. coli je jeden z najznámejších operónov u baktérií. 
Viacero promótorov je odvodených práve z tohto operónu. Lac promótor patrí medzi slabšie 
promótory a  zriedkavo sa využíva pri produkcii proteínov vo veľkých množstvách, čo však 
môže byť výhodou pri produkcii membránových a toxických proteínov. Syntetické promótory 
tac a trc sú odvodené z lac promótoru (región -10 a -35) a líšia sa od seba o 1 bp v sekvencii 
spacera. Tac promotór je 5-násobne silnejší ako lac promótor a jeho názov je odvodený od 
trp promótoru (región -35) a lac promotóru (región -10). Využíva sa pri produkcii proteínov v 
E. coli a P. pastoris. Oba syntetické promótory umožňujú vysokú úroveň produkcie proteínu 
(15 - 30% z celkovej produkcie proteínov v bunke). Na indukciu všetkých spomínaných 
promótorov sa využíva izopropyl-β-D-tiolgalaktopyranozid (IPTG). 

tetA promótor/operátor systém 

Tento promótor je vhodný pre reguláciu syntézy proteínov o vysokej koncentrácii (High-
level synthesis) v E. coli. Operátor tetA je regulovaný tetR represorom, ktorý nie je kódovaný 
žiadnym génom prítomným v  genóme E. coli, čo znamená, že syntéza nie je závislá od 
použitého E. coli kmeňa. Indukcia prebieha nízkymi dávkami anhydrotetracyklínu (50 ng/ml), 
ktorý sa viaže na operátor 35-krát väčšou silou ako tetracyklín a  jeho antibiotická aktivita je 
100-krát nižšia. Použitím tohto systému boli syntetizované Fab fragmenty rôznych protilátok 
[14]. 

L-arabinózou indukovateľný pBAD promótorový systém 

Promótor araBAD (pBAD) je súčasťou arabinózového operónu a  je vhodnou alternatívou 
všetkých doteraz spomenutých operónov pri syntéze heterológnych proteínov v E. coli. Jeho 
expresia je kontrolovaná AraC aktivátorom. Expresia proteínu je indukovaná vysokým 
obsahom arabinózy (1% L-arabinóza) v  živnom médiu a  môže byť zastavená v  médiu 
s  vysokým obsahom glukózy bez obsahu arabinózy. U  kmeňov s  deletovanými génmi ara 
dosahuje expresia svoje maximum po pridaní 0,001 % L-arabinózy.  

L-ramnózou indukovateľný  rhapBAD promótorový systém 

Tento promótor sa využíva pri regulovanej produkcii r-proteínov v E. coli. L-ramnóza 
funguje ako induktor a  aktivuje RhaR a  takto syntézu RhaS, ktorý funguje ako aktivátor 
celého operónu.  L-ramnózový operón je represovaný prebytkom katabolitov [15]. 

Fágový promótor pL 

Ďalším promótorom, ktorý sa využíva pri regulovanej expresii proteínov, je fágový 
promótor pL, ktorý je regulovaný silným termosenzitívnym represorom cI857. Expresia 
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heterológnych génov je tak regulovaná zmenou teploty bez potreby chemickej indukcie. Pri  
29 °C je cI857 represor plne funkčný a  blokuje expresiu r-proteínu. Zvýšením kultivačnej 
teploty dochádza k  inaktivácii represora a  indukcii expresie [16]. Tento systém sa používa pri 
produkcii proteínov, ktoré sú vysoko citlivé na proteolytické štiepenie pri nižších teplotách.  

T7 RNA polymerázový  systém 

Jedným z  najviac využívaných systémov pre expresiu homológnych a  heterológnych 
proteínov v E. coli BL21 (DE3) je T7 RNA polymerázový systém. T7 RNA polymeráza elonguje 
reťazec DNA 5-krát rýchlejšie ako RNA polymeráza z E. coli. Obe polymerázy rozoznávajú 
rozdielny promotór a  preto môžu byť použité selektívne. Tisícky proteínov boli úspešne 
produkované pomocou tohto systému s  vysokou výťažnosťou. Gén kódujúci T7 RNA 
polymerázu je regulovaný prostredníctvom L8-UV5 (derivát lac promótoru). T7 RNA 
polymeráza je indukovateľná IPTG aj za prítomnosti glukózy, čo môže predstavovať problém 
ak je r-proteín toxický pre bunku.  

4.1.3 Signálny peptid  
Vyprodukované r-proteíny sa môžu nachádzať v  cytoplazme, v  periplazmatickom 

priestore alebo môžu byť zabudované do membrány. Export syntetizovaných r-proteínov 
z bakteriálnej cytoplazmy do periplazmatického priestoru výrazne uľahčuje ďalšie spracovanie 
(purifikáciu) a  tzv. správne poskladanie (folding) takýchto proteínov. Sekréciu proteínov do 
periplazmy zabezpečí fúzia r-proteínu so signálnym peptidom povrchových proteínov E. coli 
ako napr. Lpp, LamB, LTB, MalE, OmpA, OmpC, OmpF, OmpT, PelB, PhoA, PhoE, SpA 
a  Tat. Proteíny môžu byť sekretované do média pomocou osmotického šoku alebo 
permeabilizácie bunkovej steny. Pri takomto procese získavania r-proteínov nie je nutná 
bakteriálnej lýza, čím sa zamedzí kontaminácii cytoplazmatickými proteínmi baktérie. 
Nevýhodou takéhoto postupu je však riziko nekompletnej translokácie proteínov cez vnútornú 
membránu, proteolytická degradácia transportovaného proteínu a  nízka kapacita 
transportného systému.  

4.2 Najpoužívanejšie vektory  
4.2.1 Plazmid pBR322 
Plazmid pBR322 (p – plazmid, B – Bolivar, R – Rodriguez) (Obr. 7) bol skonštuovaný 

v  roku 1977 a je jedným z prvých plazmidov, ktorý bol bežne používaný pri klonovaní do E. 
coli. pBR322 má 4361 bp a patrí k nízko kópiovým plazmidom (obsahuje rop gén - restrictor 
of plasmid copy number). Obsahuje ori plazmidu pMB1, ampR gén kódujúci rezistenciu voči 
ampicilínu (beta-laktamáza) a tetR gén pre rezistenciu voči tetracyklínu. Tento plazmid 
obsahuje vo svojej sekvencii viac ako 40 reštrikčných miest pre endonukleázy, pričom 11 z 
nich leží v sekvencii tetR. Počiatok replikácie pMB1 je vysoko príbuzný plazmidu ColE1 [17]. 
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Obr. 7 Mapa plazmidu pBR322

(Zdroj: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/
pBR322/) 

4.2.2 pUC a jeho deriváty 
Plazmid pUC (p - plazmid, UC - University of California) (Obr. 8) je zložený z dvojvláknovej 

DNA s dĺžkou 2686 bp a patrí ku vysoko kópiovým plazmidom. Tento plazmid a jeho deriváty 
(napríklad pUC118) obsahujú vo svojej sekvencii fágový počiatok replikácie (M13 ORI) pre 
jednovláknovú DNA, ampR gén kódujúci rezistenciu voči ampicilínu (selekčný marker), N-
terminálny fragment β-galaktozidázy (lacZ) z E. coli a počiatok replikácie (ORI) odvodený od 
pMB1 (bodová mutácia) (Obr. 8). Reštrikčné miesta pre endonukleázy HindIII, SphI, PstI, SalI, 
XbaI, BamHI, SmaI, KpnI, SacI a EcoRI sú získané z vektora M13mp19 [18]. Výhodou tohto 
plazmidu je možnosť rýchleho a ľahkého odlíšenia E. coli, ktoré obsahujú plazmid s vloženou 
DNA (biele kolónie), od E. coli, ktoré obsahujú len intaktný plazmid (modré kolónie), na 
základe zafarbenia kolónii priamo na živnej pôde tzv. blue-white screening.  
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Obr. 8 Mapa plazmidu pUC118 

(Zdroj: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/
pUC118/) 

4.2.3 Plazmid pSC101 
	 pSC101 (p - plazmid, S - Stanley, C - Cohen) (Obr. 9) bol  prvýkrát použitý pri 

klonovaní  v roku 1973 a v roku 1980 sa stal prvým patentovaným plazmidom pre komerčné 
použitie. Je to nízko kópiový plazmid izolovaný zo salmonely. Originálny pSC101 obsahuje len 
rezistenciu voči tetracyklínu a restrikčné miesto pre endonukleázu EcoRI [19]. 

%130

http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/pUC118/
http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/pUC118/


Obr. 9 Mapa plazmidu pSC101

(Zdroj: http://www.snapgene.com/resources/plasmid_files/basic_cloning_vectors/
pSC101/) 

4.2.4 ColE1 plazmid a jeho deriváty  
ColE1 plazmid a  jeho deriváty patria medzi najčastejšie používané bakteriálne vektory. 

Plazmid ColE1 má 6,6 kb a jeho názov je odvodený od génu pre kolicín E1. Tento plazmid sa 
replikuje v E. coli v pomere 20 plazmidov na chromozóm. Patrí do skupiny vysoko kópiových 
plazmidov a  jeho replikácia je v  plnej miere závislá na enzýmoch hostiteľskej bunky (DNA 
polymeráza I, RNA polymeráza , RNáza H). 

5. VEKTORY PRE EUKARYOTICKÝ EXPRESNÝ SYSTÉM  

5.1 Vektory pre kvasinkový expresný systém 
Typický expresný vektor sa skladá z eukaryotickej transkripčnej jednotky s promótorom, 

jedným alebo viacerými klonovacími miestami, terminátora transkripcie, génu kódujúceho 
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selekčný marker a počiatok replikácie, čo vlastne predstavuje autonómne sa replikujúcu 
sekvenciu (Autonomously replicating sequence, ARS). Vektor ďalej obsahuje sekvencie 
kódujúce centroméru (CEN). Takmer všetky vektory pre S. cerevisiae sú kyvadlové vektory. 
Obsahujú zároveň komponenty typické pre E. coli (počiatok replikácie a  selekčný marker) 
a pre kvasinky (ARS, CEN a ďalší selekčný marker napr. URA3) (Obr. 10). 

Obr. 10 Schematické znázornenie základných súčastí vektora pre kvasinkový 
expresný systém

 Inzert – vkladaná DNA, Tag – značenie, SM – selekčný marker, ORI – počiatok replikácie 
(Zdroj: vlastný obrázok) 

Integračný plazmid tzv. kvasinkový umelý chromozóm (Obr. 11) je vektor, ktorý sa po 
transformácii zabuduje do genómu kvasinky procesom homológnej rekombinácie. Z tohto 
dôvodu musí tiež obsahovať DNA homológnu s cieľovým lokusom. Produkcia r-proteínov 
pomocou integračného plazmidu môže prebiehať bez stáleho selekčného tlaku a je časovo 
stabilná. Do genómu kvasinky môže byť týmto spôsobom zabudovaných až 100 kópií 
heterológnych génov ako bolo zdokumentované u  H. polymorpha a 30 kópií u P. pastoris 
[20, 21].  

Obr. 11 Kvasinkový umelý chromozóm

SM – selekčný marker, ORI – počiatok replikácie 
(Zdroj: vlastný obrázok) 

Voľba promótora na expresiu heterológneho génu závisí od výberu induktora a 
indukčného mechanizmu a výrazne ovplyvňuje množstvo vyprodukovaného proteínu. V 
súčasnosti komerčný trh ponúka široký výber heterológnych/homológnych a  konštitutívnych/
indukovateľných kvasinkových promótorov (Tab. 5). Promótory odvodené od S. cerevisiae, 
ako napr. PHO5, CUP1, GAL1, GAL7, GAL10 a PGK sú najčastejšie využívané pri produkcii 
r-proteínov.  
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Expresia heterológnych génov je u H. polymorpha spojená so silnými promótormi 
odvodenými od génov pre metanol oxidázu (MOX) a formyl dehydrogenázu (FMD). MOX 
promótor je signifikantne represovaný za obmedzeného prísunu glukózy, čo umožňuje 
produkciu r-proteínov bez potreby metanolu v živnom médiu. Vektory s týmito promótormi sú 
stabilne integrované do genómu až po dobu 800 generácií.   

Promótor Kluyveromyces lactis LAC4 patrí medzi indukovateľné silné promótory a je 
represovaný malým množstvom glukózy. Schopnosť utilizácie lacných substrátov (laktóza), 
dokonale zmapovaný genóm a komerčná dostupnosť robí z tohto expresného systému veľmi 
atraktívnu voľbu pri produkcii r-proteínov založenej na kvasinkách [22].   

Selekčný marker je dôležitý nielen z hľadiska selekcie transformovaných hostiteľských 
buniek, ale zabezpečuje taktiež aj pretrvávanie vektora v ďalších generáciách. U kvasiniek sa 
využíva marker kódujúci rezistenciu voči niektorým antibiotikám ako napr. chloramfenikol, 
G418, hygromycín a zeocín [23-26]. Selekcia pomocou antibiotík je častokrát veľmi finančne 
náročná, neefektívna (degradácia alebo inaktivácia antibiotika) a zanecháva reziduá čo 
obmedzuje použitie r-proteínov v potravinárstve.  

Na základe požadovaného účinku na bunky môžeme selekčné markery rozdeliť na 
pozitívne, negatívne a markery, ktorých účinok na bunku závisí od podmienok prostredia 
(podpora rastu/inhibícia rastu). Auxotrofné selekčné markery sú veľmi dobrým príkladom 
takýchto markerov s rozdielnym účinkom. Použitie týchto markerov sa obmedzuje len na 
auxotrofné hostiteľské bunky, u ktorých absentuje funkčná chromozomálna kópia 
markerového génu napr. enzým. Pokiaľ nie je do takýchto buniek vložený auxotrofný marker 
(funkčný gén), sú auxotrofné kvasinky schopné rasť len v médiu obsahujúcom vhodný rastový 
faktor. Auxotrofné selekčné markery (napr. HIS3, HIS4, LEU2, LYS2, TRP1, URA3) sú 
pripravené špecifickými recesívnymi mutáciami hostiteľskej bunky, ktorých cieľom je 
modifikácia metabolizmu bunky. U S. cerevisiae a K. lactis prebieha selekcia na základe LEU2 
a G418 génu. LEU2 a URA3 gény sú najčastejšími markermi u H. polymorpha, S. pombe a Y. 
lipolytica [27]. 

5.2 Vektory pre hmyzí expresný systém 
Možnosť inzercie veľkých DNA fragmentov do genómu hmyzích buniek a vysoká 

výťažnosť r-proteínov v porovnaní s expresiou v E. coli robí z bakulovírusového expresného 
systému ideálne riešenie pre rutinnú veľkokapacitnú produkciu (až miligramy proteínu). 
Rekombinantné bakulovírusy (obsahujú heterológnu DNA) sa hojne využívajú pri expresii r-
proteínov v kultúrach hmyzích buniek alebo v hmyzích larvách, kedy je v genóme 
bakulovírusu prirodzene sa vyskytujúci gén pre polyhedrín nahradený heterológnym génom. 
Tieto vírusy sa môžu využiť aj na produkciu r-proteínov v cicavčích bunkách.  

 Bakulovírusy majú genóm zložený z veľkej molekuly cirkulárnej dvojvláknovej DNA, ktorá 
sa nachádza v nukleokapside tyčinkovitého tvaru a produktívne infikujú hmyz. Intenzívne sa 
využívajú pre produkcii r-proteínov v hmyzích bunkách dva bakulovírusy ako nukleový 
polyedrálny vírus buniek z Autographa californica (AcNPV) a nukleový polyedrálny vírus  
buniek z Bombyx mori (BmNPV). 
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5.3 Vektory pre cicavčí expresný systém 
Hoci sa plazmidy prirodzene nevyskytujú u cicavcov je možné  produkovať r-proteíny 

úspešne pomocou "plasmid based" metód s použitím kompatibilných syntetických vektorov. 
Pri použití plazmidov musíme mať na pamäti, že bakteriálny počiatok replikácie neumožňuje 
replikáciu plazmidu v cicavčích bunkách a preto sa nahrádza vírusovým ori. Pre účely 
expresie heterológnych proteínov v cicavčom expresnom systéme sa zvyčajne používajú 
vektory odvodené od cicavčích vírusov ako napr. Simian vírus 40 (SV40), polyomavírus, 
herpesvírus a papovírus. Vektory musia obsahovať vhodný a vysoko účinný promótor a 
selekčný marker. Prvé pokusy o dosiahnutie prechodnej (tranzientnej) expresie boli 
uskutočnené pomocou “štandardných” expresných vektorov (plazmidov), ktoré obsahovali 
silný vírusový promótor zo SV40, z cytomegalovírusu (CMV) [28] alebo nevírusový promótor 
pre elongačný faktor 1. Výber vhodného vektora (plazmid alebo vírus) závisí od zvolenej 
metódy vpravenia DNA do bunky (priamy transfer DNA alebo vírusová infekcia) a na spôsobe 
regulácie génovej expresie a produkcie proteínov [29]. 

5.3.1 Adenovírus 
Široké poznatky o adenovírusoch a o regulácii ich transkripcie umožnili využitie tohto DNA 

vírusu v biotechnológii. Pre tento účel boli z genómu adenovírusu deletované úseky E1 a E3, 
čím sa vírus stal neschopný autoreplikácie v hostiteľovi a plne závislým od hostiteľskej bunky. 
Na miesto deletovaného E1 je vložený rekombinantný gén, ktorého expresia je pod kontrolou 
ektopického promótora alebo exogénneho promótora zo CMV [30]. Jedným z takýchto 
vektorov je pAdBM5 [31]. Schopnosť propagácie adenovírusov v bunkovej suspenzii je 
značnou výhodou pri veľkokapacitnej produkcii r-proteínov. Adenovírusy môžu slúžiť aj ako  
kyvadlové vektory  schopné propagácie v E. coli a cicavčích bunkách. 

5.3.2 Vírus vakcínie 
 Genóm tohto vírusu je zložený z dvojvláknovej DNA (približne 200 kb) a replikuje sa v 

cytoplazme hostiteľskej bunky. Bunka infikovaná víusom produkuje až 5000 vírusových častíc 
čo vedie k vysokej produkcii r-proteínov. Tento systém bol úspešne použitý pri výrobe HIV-1 
rgp160 a ľudského pro-trombínu.   

5.3.3 Retrovírusy 
 Retrovírusy sú RNA vírusy, ktoré sa replikujú pomocou dsDNA medziproduktu a 

disponujú silným promótorom. Jedným z dôvodov prečo sa retrovírusy začali hromadne 
využívať ako expresné vektory je ich nelytický efekt na hostiteľskú bunku, ktorý umožňuje 
produkovať stabilné transformované línie s časovo neobmedzenou expresiou vloženého 
génu. Retrovírusy (napr. vírus myšacej leukémie) majú široké spektrum hostiteľov a sú preto 
schopné transdukovať rôzne bunkové línie. Pomocou retrovírusových vektorov bol 
vyprodukovaný CD59 a rekombinantný ľudský faktor IX [32, 33].  
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6. TEMPLÁT PRE BEZBUNKOVÝ EXPRESNÝ SYSTÉM 
Ako DNA templát pre bezbunkový exresný systém môže byť použitý plazmid alebo 

produkt PCR amplifikácie, ktorý obsahuje promótor (T7, SP6, T3) a signálnu sekvenciu pre 
začiatok translácie prokaryotov (Shine–Dalgarno sekvencia) alebo eukaryotov (Kozakovej 
sekvencia). Na zvýšenie expresie musí byť do templátu zabudovaná aj sekvencia pre  
ukončenie transkripcie a translácie. Univerálna sekvencia DNA pre iniciáciu translácie v E.coli 
a eukaryotických systémoch už bola pripravená. Tento systém je vhodný na expresiu rôznych 
r-proteínov do 400 kDa a  bol použitý pri produkcii dihydrofolát reduktázy, lyzozýmu, GFP 
a glutatión S-transferázy s výnosom 100 μg proteínu/ml [34]. 

7. DIZAJN VEKTOROV A BIOINFORMATICKÉ NÁSTROJE 
MOLEKULÁRNEHO KLONOVANIA  

7.1 Dizajn primerov pre molekulárne klonovanie 
Heterológne gény vkladané do expresného vektora musia byť zvyčajne amplifikované z 

genomickej DNA pomocou PCR pred samotným klonovaním. Prvým a veľmi podstatným 
krokom je dizajn vhodných primerov.  

Vlastnosti primerov pre molekulárne klonovanie:  

1. Sekvencia primerov. Na zachovanie vysokej špecificity a senzitivity by primery mali mať 
na svojom 3´-konci aspoň 3 G alebo C bázy, ktoré budú stabilizovať väzbu 
primer:templát pri hybridizácii.  

2. Minimálne formovanie dimérov primermi. 

3. Dĺžka primerov. Zvyčajne sa dĺžka primerov pohybuje v rozmedzí 18 - 30 báz, čo je 
optimálne pre väčšinu PCR. Kratšie primery môžu viesť amplifikácii nešpecifických 
PCR produktov.  

4. Teplota topenia (Tm). Špecificita primerov do značnej miery závisí aj od ich teploty 
topenia (teplota pri ktorej polovica z celkového množstva primerov nasadla na DNA 
templát). Rozdiel v Tm oboch primerov by mal byť 2 - 4°C a zvyčajne býva Tm vyššia 
ako 60°C. 

5. Obsah báz G/C by mal byť medzi 40 až 60% z celkového počtu báz. 

Forward primer by mal obsahovať: 
1. Reštrikčné miesto (RS). Rovnaké RS ako RS vo vektore zabezpečí formovanie 

rovnakých lepivých koncov a tým efektívnejšie a orientované (site-directed) vkladanie 
génu do vektora. Reštrikčné enzýmy štiepia DNA účinnejšie ak sa RS nenachádza 
priamo na konci DNA fragmentu a preto je vhodné zaradiť pred samotné RS niekoľko 
nukleotidových báz. Taktiež je možné reštrikčné miesto vynechať ak sa jedná o 
klonovanie kde vznikajú tupé konce (blunt end klonovanie).  
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2. Štart kodón. Ak nebude vložený gén exprimovaný s N-terminálnym značením alebo 
fúzovaný s iným proteínom (štart kodón sa už nachádza vo vektore) je nutné do 
sekvencie primera zaradiť štart kodón (zvyčajne ATG).  

3. Sekvencia nasadajúca na DNA templát. 

Reverse primer by mal obsahovať: 
1. Reštrikčné miesto (RS). Rovnaké RS ako RS obsiahnuté vo vybranom vektore. 

2. Stop kodón. Ak nebude vložený gén exprimovaný s C-terminálnym tagom alebo 
fúzovaný s iným proteínom je nutné do sekvencie primera zaradiť stop kodón 
(zvyčajne TAA).  

3. Sekvencia nasadajúca na DNA templát. 

V súčasnosti je dostupných viacero on-line programov vhodných na dizajnovanie 
primerov pre PCR amplifikáciu a taktiež aj molekulárne klonovanie, ktoré sú založené na 
rôznych algoritmoch ako napr. PCR Designer, EPRIMER3 alebo Primer3Plus. 

7.2 Dizajn vektorov  
Pre potreby dizajnovania vektorov sa dajú použiť takmer všetky programy určené na 

prácu s DNA sekvenciami.  

7.2.1  Program Gene designer DNA2.0  
Gene Designer (DNA2.0 Inc.) je voľne dostupný program určený pre molekulárnych 

biológov, ktorý umožňuje dizajn DNA sekvencií spájaním menších funkčných elementov, 
navrhovanie primerov pre sekvenovanie, mutagenézu a PCR amplifikáciu a navrhovanie 
expresných vektorov.   

Po spustení programu Gene Designer DNA2.0 sa automaticky otvoria dve okná a to 
Library Explorer a New Project (Obr. 12). V prvom kroku si musíme vybrať element (New DNA 
Element, New AA Element, New ORF, New Design Construct, New Folder/Group, New 
Codon Usage Table), ktorý chceme pridať do nášho projektu. Po kliknútí na danú ikonu ju 
prenesieme do okna pre nový projekt (krok 1). 

Po pridaní nového elementu sa nám zobrazí okno, v ktorom si môžeme zvoliť meno 
nového elementu  (Obr. 13, krok 2) a vložiť jeho nukleotidovú sekvenciu (krok 3). V prípade 
výberu “New AA element” vkladáme aminokyselinovú sekvenciu zvoleného elementu.  
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Obr. 12 Užívateľské prostredie programu Gene Designer DNA2.0

Obr. 13 Vkladanie nukleotidovej sekvencie do programu Gene Designer DNA2.0

Po pridaní nami zvolenej sekvencie DNA si otvoríme možnosť Design Toolbox v okne 
Library Explorer (Obr. 14). V ponuke sa nachádzajú rôzne DNA elementy potrebné pre dizajn 
DNA konštruktu (krok 4), ktoré si môžeme pridať k vloženej sekvencii DNA. 
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Obr. 14 DNA elementy potrebné pre dizajn DNA konštruktu
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Prokaryotické regulačné elementy 

• transkripčné regulačné elementy (promótory, 
operátory, terminátory) 

• translačné regulačné elementy (miesto pre 
naviazanie ribozómu) 

• replikačné regulačné elementy 

Eukaryotické regulačné elementy 

• transkripčné regulačné elementy (zosilovače, 
promótory, operátory, terminátory, 
polyadenylačné signálne sekvencie) 

• translačné regulačné elementy (5’UTR, 
sekvencia pre iniciáciu translácie, internal 
ribosome entry site) 

• replikačné regulačné elementy 

Fúzne značenia (Fusion Tags)  

• expresia membránových proteínov (N-
terminal Fusion Tags)  

• epitopové značenia 

• značenia uľahčujúce solubilizáciu 
a purifikáciu proteínu   

• miesta pre štiepenie proteázami  

• sekrečné signály  

• detekčné značenia (napr. GFP) 

Komponenty vektora 

• gény kódujúce proteíny 

• selekčné markery (rezistencia voči 
antibiotikám)



Program Gene Designer ponúka aj možnosť Cloning tool (Obr. 15), ktorá umožňuje 
vykonať klonovanie in silico, t.j. vytvoriť si reštrikčné fragmenty (z vektora a konštruktu) a 
následne ich spojiť pomocou ligácie. Reštrikčný fragment môže byť vytvorený z akéhokoľvek 
DNA elementu, vektora alebo DNA konštruktu presunutím z okna New Project a naštiepením  
reštrikčnými endonukleázami podľa nášho výberu (krok 5). Naštiepenie DNA vektora a 
konštruktu spôsobí, že z pôvodných donorových DNA segmentov vypadnú vyštiepené 
fragmenty a presunú sa do časti okna určenej pre Final clone (krok 6 a 7) s vyznačenými 5’- a 
3’-koncami. Fragmenty si zachovávajú pôvodnú vnútornú štruktúru a elementy. Pred 
samotným ligačným krokom musí zodpovedať pravý prečnievajúci koniec (overhang) jedného 
fragmentu ľavému prečnievajúcemu koncu nasledujúceho fragmentu. Samotné klonovanie 
vykonáme pomocou príkazu Clone (krok 8) a nami vytvorený výsledný konštrukt môže byť 
uložený do Vector library alebo ho môžeme ďalej upravovať v okne Construct Editor (Obr. 15). 

8. VYUŽITIE MOLEKULÁRNEHO KLONOVANIA 
Metóda molekulárneho klonovania umožňuje získať neobmedzené množstvo proteínu 

pochádzajúceho z ľubovoľného organizmu a preto sa v súčasnosti využíva najmä na 
produkciu rekombinantných proteínov pre vedecké a komerčné účely. Na trhu je v súčasnosti 
dostupné veľké množstvo farmaceutických produktov založených na rekombinantných 
proteínoch a podľa použitia ich možno rozdeliť na: 1. prípravky, ktorých podávanie koriguje 
prípadne nahrádza defektne alebo slabo expresovaný proteín (rekombinantný faktor VIII, a 
faktory zrážanlivosti krvi pri niektorých formách hemofílie, rekombinantný inzulín na liečbu 
niektorých foriem diabetu), 2. prípravky podávané pri život ohrozujúcich stavoch (tkanivový 
plazminogén - aktivátor pri mŕtvici), 3. purifikovaný proteín určený na imunizáciu tzv. 
rekombinatné podjednotkové vakcíny (vakcína proti hepatitíde B) a 4. rekombinantné proteíny 
ako diagnostické  markery.  

Molekulárne klonovanie sa taktiež využíva aj pri produkcii transgénnych organizmov alebo 
geneticky modifikovaných organizmov (GMO), kedy sú heterológne gény inzertované do 
hostiteľov (rastlina, živočích).  Hoci sa väčšina GMO využíva na vedecké účely niektoré našli 
svoje uplatnenie aj bežnom živote ako napr. zvieratá produkujúce rôzne farmaceutiká alebo 
hospodárske plodiny rezistentné voči herbicídom.  

 Náhrada nefunkčného génu jeho funkčným variantom pomocou molekulárneho 
klonovania za účelom obnovenia fyziologického stavu v organizme je podstatou génovej 
terapie. Génovú terapiu môžeme rozdeliť podľa cieľových buniek na terapiu zárodočných 
buniek (spermie alebo vajíčka), kedy vzniká permanentná genetická zmena prítomná nielen v 
celom organizme, ale aj v celej nasledujúcej generácii. Druhý typ génovej terapie je založený 
na  orgánových transplantátoch obsahujúcich genetickú zmenu je to tzv. “somatic cell gene 
therapy”. Klinické štúdie somatickej génovej terapie začali už v 90. rokoch najmä pri terapii 
nádorov krvného tkaniva, pečene a pri pľúcnych ochoreniach, avšak s malým úspechom.  
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Obr. 15 Klonovanie pomocou programu Gene Designer DNA2.0

%140



9. ZÁVER 
Technický pokrok a rozšírenie poznatkov v oblasti genomiky, molekulárneho klonovania a 

samotného génoveho inžinierstva mal výrazný vplyv na všetky aspekty bunkovej biológie. V 
súčasnosti je možné študovať bunkové procesy a makromolekuly v nich zahrnuté na doteraz 
nepredstaviteľnej úrovni čo vo viacerých prípadoch viedlo k objaveniu nových génov a 
proteínov (za prirodzených podmienok sú v bunke prítomné v malom množstve) a objasneniu 
ich funkcie a funkcie ich jednotlivých domén. V posledných rokoch tzv. počas proteomickej 
éry rapídne stúpla potreba r-proteínov pri experimentoch zameraných na štúdium 
proteínových interakcií. Možnosť masovej produkcie proteínov pomocou molekulárneho 
klonovania sa stala kľúčovou aj pri produkcii syntetických hormónov, enzýmov a 
vakcínačných látok vo farmaceutickom priemysle. Klonovanie za účelom génového transferu 
sa v súčasnosti využíva aj v génovej terapii, DNA vakcinácii a pri príprave rekombinantných 
proteínov v hostiteľských bunkách. 
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Kapitola 5 

IN SILICO PREDIKCIA EPITOPOV 

Lenka Potočňáková 

1. ÚVOD 
Imunoinformatika patrí k  novým rýchlo sa vyvíjajúcim odborom, ktorý vznikol vďaka 

narastajúcemu počtu imunologických dát v poslednom desaťročí. Potreba poznania epitopov 
(tzv. antigénnych determinantov) vedie k neustálemu zdokonaľovaniu bioinformatických 
predikčných nástrojov v  spolupráci s modernými  technikami rekombinantnej DNA, novými 
poznatkami o imunitnom obrannom systéme hostiteľov a  genetike patogénov. Takéto 
prepojenie experimentálnej a  in silico proteomiky, či genetiky môže poslúžiť pri identifikácii 
antigénnych determinantov. Najspoľahlivejšími metódami na mapovanie epitopov je 
röntgenová kryštalografia a  techniky nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR). Avšak 
správna lokalizácia a charakterizácia imunogénnych oblastí daného antigénneho reťazca je za 
pomoci bežných metodologických postupov náročná a  predstavuje stále pretrvávajúci 
problém v  oblasti imunológie. Preto sa počítačové metódy a  nástroje začali využívať pri in 

silico predpovedaní T a  B lymfocytových epitopov. Vďaka dnes dostupným databázam, 
serverom a programom dokážeme predvídať epitop záujmu, čím obmedzíme počet 
laboratórnych experimentov, prácu s  infekčnými patogénmi, zredukujeme čas potrebný na 
štúdium komplexity proteínovej antigénnosti a v neposlednom rade aj finančné náklady. Pre 
takýto výskum je potrebné nadobudnúť čo najviac vedomostí o využívaní a  možnostiach 
databáz, analyzačných a predikčných metód. Bioinformatickí výskumníci pomocou  in silico 
princípov a  počítačovej biológie dosiahli značný pokrok v  zhromažďovaní a  sumarizácii 
informácií a  ich adekvátnom zdieľaní prostredníctvom internetových zdrojov. Vznik 
imunologických databáz a  nových predikčných nástrojov na analýzu dát, porovnávanie 
(alignment) sekvencií a predikciu biofyzikálnych vlastností proteínov pomohlo odhaliť viacero 
javov v  rozpoznávaní imunogénnych peptidov. Poznanie epitopov a ich trojrozmerných (3D) 
štruktúr podnietilo vznik nových algoritmov využívaných v  predikčných nástrojoch, a tým 
prispelo k zvýšeniu presnosti predpovedania aktívnych miest proteínov. Spoľahlivosť 
existujúcich počítačových serverov a programov ovplyvňuje užívateľov aj vývojových 
pracovníkov. Bioinformatické metódy zvyčajne vyžadujú čas a investíciu do softvérov, ktoré 
nie sú voľne dostupné, a práve preto je pre užívateľov predikčných nástrojov dôležité poznať 
výhody a fungovanie jednotlivých algoritmov. Na druhej strane, vývojoví výskumníci by sa mali 
zaujímať o najnovšie pokroky v metódach a neustále odstraňovať prípadné nedostatky. 

Táto kapitola je úvodom do metód určených na predikciu T- a B lymfocytových epitopov. 
Nasledujúci prehľad má pomôcť vo využívaní týchto počítačových nástrojov v praxi. Hoci 
súčasné predikčné metódy nie sú presné, ich vývoj napreduje a môžu postupne zredukovať 
alebo úplne nahradiť tradičné experimentálne techniky. Integráciou multidisciplinárnych 
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poznatkov a kombináciou viacerých metód dochádza k vylepšeniu in silico predikcie 
antigénnych determinantov a ich čoraz častejšej integrácie do proteínových analýz. 

2. KLASIFIKÁCIA A VLASTNOSTI EPITOPOV 
Epitop alebo antigénny determinant ako súčasť antigénu je rozpoznávaný bunkami  a/

alebo molekulami imunitného systému hostiteľa, pričom môže patriť k  cudzorodým alebo 
vlastným proteínom. Peptidový epitop tvorí súbor aminokyselinových zvyškov nachádzajúcich 
sa v  kontinuite (linearite, sekvencii) alebo vytvára zhluk na povrchu molekuly proteínu 
(konformačný alebo diskontinuálny), čo závisí od ich štruktúry a  interakcie s  väzobným 
miestom protilátok alebo receptorov.  

2.1 T lymfocytové epitopy 
T lymfocytové epitopy predstavujú krátke lineárne antigénne determinanty rozpoznávané 

T lymfocytmi. T lymfocyty rozpoznávajú cieľové molekuly len v  asociácii s  molekulami 
hlavného histokompatibilného komplexu (MHC; Major Histocompatibility Complex). Tieto 
molekuly majú dôležitú úlohu v určovaní, ktoré antigény budú viditeľné pre bunky imunitného 
systému. Preto pochopenie akým spôsobom a  aké peptidy sa dokážu viazať na MHC je 
rozhodujúce pri skúmaní imunitných reakcií. T lymfocytové epitopy po predchádzajúcom 
štiepení na malé peptidy sa viažu na MHC molekuly typu I, nachádzajúcich sa na povrchu 
všetkých jadrových buniek a antigén-prezentujúcich buniek (APC; Antigen Presenting Cells), 
ale taktiež aj na molekuly MHC typu II. Spracovanie antigénov pre ich rozpoznanie zahŕňa tri 
hlavné deje: proteazómové štiepenie, prenos antigénov pomocou transportérov 
asociovaných so  spracovávaním antigénov (TAP; Transporter associated with antigen 
processing) a väzba na MHC. Proteazóm sa vyznačuje trypsínu-podobnou, chymotrypsínu-
podobnou a peptidylglutamyl-peptidovou hydrolytickou aktivitou. Proteolytické štiepenie dáva 
vznik peptidom so správnym C koncom, ktorý je nevyhnutný pre väzbu molekúl MHC typu I. 
TAP prenášajú niektoré z  takýchto peptidov do endoplazmatického retikula. Pri väzbe 
peptidov na molekuly MHC typu I  dochádza k  interakcii s  ich N- a  C terminálnymi 
aminokyselinami. Vzniknuté komplexy sú následne translokované na povrch bunky, kde môžu 
aktivovať cytotoxické T lymfocyty. Molekuly MHC typu II majú kľúčovú úlohu v  odpovedi 
adaptívnej imunity. Sú exprimované na APC bunkách, kde viažu peptidy získané 
predovšetkým z degradácie endocytozovaných proteínov a prezentujú ich pre rozpoznanie 
CD4+ pomocnými T lymfocytmi prostredníctvom TCR receptorov. U  ľudí sa MHC molekuly 
označujú ako ľudské leukocytové antigény (HLA; human leucocyte antigens) vyznačujúce sa 
vysokým stupňom polymorfizmu [1]. 

Vďaka kryštalografii štruktúr molekúl MHC sa podarilo objaviť otvorený väzbový žliabok, 
do ktorého sa včleňuje interagujúci peptid. Odhalenie aminokyselinových zvyškov zapojených 
do tohto deja má veľký význam v pochopení vzniku komplexu MHC:peptid. Ligandy molekúl 
MHC typu I sú krátke úseky (8-11 aminokyselín) peptidov zabudované do väzbového žliabku, 
ktoré sú prostredníctvom N- a  C-terminálnych koncov prepojené so sieťou vodíkových 
mostíkov konzervatívnych zvyškov na MHC. Preto sa peptidy viažuce rovnaké MHC-I líšia len 
v  jednej alebo dvoch aminokyselinách [2]. Vyhovujúce štruktúrne porovnávanie (alignment) 
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takýchto peptidov pri vytváraní predikčných algoritmov je zabezpečené rovnakou dĺžkou 
peptidov. Peptidy viažuce sa na určitú molekulu MHC sa vyznačujú podobnou sekvenciou, 
ktorá pozostáva z  jednoduchých sekvenčných znakov. Tie sa využívajú pri predikcii T 
lymfocytových epitopov. Peptid-viažuci žliabok na molekulách MHC-II je otvorený úsek 
interagujúci s N- a C koncami ligandov, ktoré sa môžu roztiahnuť vo väzbovej oblasti. Preto 
MHC-II-viažuce peptidy sa vyznačujú variabilnou dĺžkou (12-25 aminokyselín) [3]. Avšak iba 
väzbové jadro tvorené 9 aminokyselinovými zvyškami zabezpečuje väzbovú energiu a priamo 
interaguje so zvyškami žliabku. Vďaka malej podobnosti a  variabilite v  sekvenciách MHC-II 
a ligandov je ich alignment obtiažnejší, a tým je aj predikcia T-lymfocytových epitopov molekúl 
MHC-II menej presná.  

2.2 B lymfocytové epitopy 
B lymfocytové epitopy sú narozdiel od T lymfocytových epitopov rozpoznávané B 

lymfocytmi a  sekretovanými protilátkami v  ich natívnej štruktúre. Účinnými imunogénmi sú 
obvykle veľké molekuly proteínov, lipidov, nukleových kyselín alebo karbohydrátov. Vlastnej 
interakcie so sekretovanou  protilátkou alebo špecifickým membránovým receptorom na B 
lymfocyte sa však zúčastňuje len malá časť týchto makromolekúl viažucich sa vo väzobnom 
mieste receptora alebo protilátky. Tieto oblasti určujú špecifickosť reakcie antigén-protilátka 
[4, 5]. Vo výskume sa uplatňujú predovšetkým epitopy proteínových antigénov vďaka ich 
pomerne jednoduchej produkcii a  konštrukcii, chemickej stabilite a  absencii infekčného 
potenciálu.  

Vo všeobecnosti, na základe ich štruktúry a  interakcie s  paratopom protilátky, B 
lymfocytové epitopy klasifikujeme ako kontinuálne (lineárne, sekvenčné) a  diskontinuálne 
(konformačné). Kontinuálne epitopy predstavujú lineárne peptidové fragmenty tvoriace len 
približne 10% všetkých antigénnych determinantov rozpoznávaných B lymfocytmi [6, 7]. 
Diskontinuálny, nelineárny alebo konformačný epitop, je štruktúrne komplikovanejší. Je 
zložený zo zvyškov aminokyselín, ktoré nie sú kontinuálne v polypeptidovom reťazci, ale spolu 
priestorovo susedia na povrchu štruktúry natívneho proteínu [8]. Rozdiel medzi týmito dvoma 
typmi antigénnych determinantov niekedy nie je jednoznačný, keďže kontinuálny fragment 
diskontinuálneho epitopu môže byť v  niektorých prípadoch považovaný za lineárny epitop. 
Z  mnohých štúdií vyplýva, že B lymfocytový epitop je tvorený len niekoľkými zvyškami 
aminokyselín [9]. Ich množstvo na molekulách jednotlivých antigénov je rôzne a kolíše podľa 
veľkosti a chemického zloženia antigénov. Veľké molekuly proteínu nesú zvyčajne väčší počet 
epitopov. Určenie počtu epitopov daného antigénu vychádza z  počtu molekúl protilátok, 
ktoré sa môžu viazať na jednu molekulu antigénu. Populácia protilátok u rôznych jedincov sa 
môže líšiť a nemusia existovať proti všetkým epitopom. Diverzita protilátkovej odpovede alebo 
špecificita protilátok by mala byť chápaná nielen z pohľadu chemického zloženia alebo inej 
vlastnosti, akou je napríklad iónový náboj, ale predovšetkým z  hľadiska priestorového 
usporiadania, [10, 11]. Sekundárne štruktúry často ovplyvňujú vznik antigénnych oblastí, a to 
predovšetkým ak susedia s beta skladanými listami alebo alfa hélixami. Kľúčovým faktorom 
pri selekcii epitopov je ich hydrofilnosť, ktorá je meradlom pre vystavenie danej štruktúry 
imunitnému systému. Ak vykazuje štruktúra proteínu vyšší stupeň hydrofilnosti, môže byť 
potenciálne antigénna [10]. Okrem tejto vlastnosti aminokyselín tvoriacich primárnu štruktúru 
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proteínu sa pri predikcii epitopov porovnávajú aj ich ďalšie fyzikálno-chemické, sekvenčné 
vlastnosti a samotná lokálna štruktúra epitopu. 

Interakcia medzi antigénom a  protilátkou prebieha predovšetkým prostredníctvom 
intermolekulových väzieb s  nízkou energiou (napr. vodíkové mostíky, hydrofóbne interakcie 
a  van der Waalsove sily) a  niektorých väzieb s  vysokou energiou (mostíky solí). Navyše, 
vzhľadom na to, že protilátka interaguje s  antigénom prostredníctvom ,,hlbokej a  úzkej,, 
antigén-viažucej priehlbiny, interakcia medzi antigénom a  protilátkou vyžaduje okrem 
sekvencie-špecifického rozpoznania aj vzájomnú štruktúrnu identifikáciu. 

B lymfocytovým epitopom môže byť ktorákoľvek oblasť povrchu proteínovej molekuly, 
ktorá je povrchovo prístupná. Táto vlastnosť aminokyselinovej štruktúry zodpovedá 
povrchovej dostupnosti zvyškov (solvent accessible surface area) zapojených do väzby 
antigénu s  protilátkou. Thornton a kol. [12] demonštrovali, že antigénne oblasti majú 
elipsoidný tvar, ktorý vyčnieva z povrchu antigénu. Aj keď neskôr bol epitop charakterizovaný 
ako výrazne plochší a konvexnejší, ktorý je vystavený nízkej kompresii počas väzby protilátky.  
Ďalšou často skúmanou vlastnosťou je kompozícia aminokyselín tvoriacich B lymfocytový 
epitop. Je všeobecne známe, že epitopy sú bohaté na polárne aminokyseliny (Tyr a Trp) 
a naopak ochudobnené o alifatické hydrofóbne aminokyseliny (Val). 

Sekundárna štruktúra epitopov sa vo všeobecnosti líši od väzbového miesta proteínov 
a  proteínov nachádzajúcich sa v Protein Data Bank (PDB) databáze. V  porovnaní 
s neepitopovými oblasťami antigénu sa epitopy vyznačujú vysokým výskytom slučiek (loops) 
a naopak nízkym výskytom sekundárnych štruktúr (zvinutia-strands a hélixy-helices). Vďaka 
týmto štruktúram sú epitopy flexibilnými úsekmi proteínu. 

Hore uvedené vlastnosti B lymfocytových epitopov sa využívajú pri ich počítačovom 
mapovaní, pričom sa najčastejšie zohľadňujú nasledujúce znaky: 

• epitop je približne 5 až 30 aminokyselín dlhý úsek, ktorého dĺžka je obmedzená dĺžkou 
paratopu príslušnej protilátky 

• zvyšky aminokyselín tvoriace epitop obsahujú väčšie nabité, polárne a  aromatické R-
skupiny 

• epitopové zvyšky aminokyselín sú obkolesené malým počtom susediacich zvyškov, 
ktoré sú kompaktnejšie  

• zvyšky aminokyselín zúčastňujúce sa antigén-protilátkovej interakcii majú tendenciu 
k vyššej povrchovej dostupnosti (ASA; accessible surface area)   

• aminokyselinové zvyšky epitopu sú relatívne málo konzervatívne v  porovnaní s  ne-
epitopovými oblasťami, čím je zabezpečený únik pred imunitným systémom. 
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3. BIOINFORMATICKÉ NÁSTROJE NA PREDIKCIU T 
LYMFOCYTOVÝCH EPITOPOV 

Najúspešnejšie predikčné metódy pre T lymfocytové epitopy boli vyvinuté na základe 
nazhromaždených dát nachádzajúcich sa v  rôznych všeobecných alebo špecializovaných 
databázach. Tie napomáhajú pri bioinformatickej analýze cieľových peptidov. Takéto 
experimentálne definované sekvenčné dáta tvoria základ pre bioinformatikov pri vytváraní 
nových algoritmov a vyhodnocovaní metód. Medzi skonštruované  predikčné algoritmy patria 
na motíve založené systémy, podporné riadiace systémy (SVM; support vector machines), 
hidden Markov modely (HMM), analýza vzťahu aktivity kvantitatívnej štruktúry (quantitative 
structure–activity relationship (QSAR) analysis) a  na štruktúre založené techniky. Metódy 
využívané na vyvinutie predikčných modelov môžeme rozdeliť na tie, ktoré sú založené na 
sekvencii (analyzujú aminokyselinovú sekvenciu) a na metódy založené na štruktúre (získavajú 
informácie o 3D štruktúre proteínov). 

3.1 Databázy T lymfocytových epitopov 
Databázy neposkytujú len komplexné vedomosti o epitopoch, ale sú tiež nápomocné pri 

výbere a analýze zhromaždených informácií. Pre experimentálnych biológov slúžia databázy 
na overenie vlastných výsledkov. Prehľadávaním špecializovaných databáz môžeme 
selektovať už identifikované alebo nešpecifické epitopy. V  súčasnosti je k dispozícii značný 
objem dát o peptidoch s  rôznou špecifickosťou pre molekuly MHC (Tab. 1). Niektoré online 
dostupné databázy slúžia aj na vyhľadávanie imunologických dát súvisiacich s B lymfocytmi 
alebo protilátkami rozpoznávajúcimi peptidmi. Jednou z najväčších databáz je IEDB (Immune 
Epitope Database), ktorá ponúka viacero doplňujúcich informácií o epitopoch (metodológia 
a  detailná sekvencia) a  ich vizualizáciu pomocou Jmol nástroja. Súčasná verzia databázy 
obsahuje len imunogénne epitopy dostupné v PDB. IEDB zhromažďuje T a B lymfocytové 
epitopy veľkého spektra hostiteľských organizmov vrátane ľudí a udáva štruktúru, zdroj a typ 
hľadaného epitopu. Je to najviac používaná a najspoľahlivejšia databáza na predikciu 
experimentálne testovaných epitopov. Nachádzajú sa tu dáta o peptidových a nepeptidových 
epitopoch asociovaných so všetkými infekčnými ochoreniami, autoimunitnými chorobami 
a o aloantigénoch, ktoré sú aktuálne a neustále dopĺňané. Databáza tiež obsahuje informácie 
o MHC väzbách z rôznych antigénnych zdrojov a o imunogénnych epitopoch. 

Ďalším významným zdrojom takýchto informácií je SYFPEITHI databáza, ktorá 
neobsahuje len údaje o  MHC ligandoch a  väzbových motívoch, ale slúži aj ako 
bioinformatický nástroj na predpovedanie sily väzby medzi cieľovým peptidom a  typom 
molekuly ľudských hlavných histokompatibilných komplexov (HLA). Zahŕňa viac ako 7000 
peptidových sekvencií získaných z  publikovaných článkov. Táto databáza ponúka aj 
dostupnú offline verziu. 

IMGT/HLA databáza patrí k  špecializovaným databázam aminokyselinových sekvencií 
HLA, pričom zahŕňa oficiálne sekvencie WHO Nomenclature Committee For Factors of the 
HLA System. Prehľadávanie v tejto databáze je možné prostredníctvom príslušných 
internetových nástrojov poskytujúcich analýzu ľudských MHC molekúl.  
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Tab. 1 Zoznam dostupných databáz T lymfocytových epitopov

3.2 Príklad využitia databáz pri in silico analýze T lymfocytových 
epitopov (SYFPEITHI databáza) 

Po zadaní úvodnej internetovej stránky do vyhľadávača je potrebné kliknúť na „Click here 
to continue“, pre zobrazenie ponúkaných možností databázy: 

• vyhľadávanie motívov, ligandov alebo epitopov (Find your motif, ligand or epitope), 

• predikcia epitopov (Epitope prediction), 

• informácie (Information).  

Po zvolení prvej možnosti sa zobrazí nové okno s  výberom piatich druhov špecifikácií 
pred samotným prehľadávaním (Obr. 1): 

1. výber typu MHC (Select MHC type) 

2. vloženie sekvencie (Paste a sequence) – nepovinný údaj 

3. definovanie ďalších podmienok vyhľadávania (Define further search conditions) – 
nepovinný údaj 

4. formát výstupu (Output format) – nepovinný údaj 

Databáza Popis Zdroj

AntiJen v2.0 K i n e t i c k á , t e r m o d y n a m i c k á 
a bunková databáza

http://www.ddg-pharmfac.net/
antijen/AntiJen/antijenhomepage.htm

dbMHC Voľne dostupná platforma DNA 
a  kl inických dát spojených s 
komplexom MHC

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gv/
mhc/main.cgi?cmd=init

HIV Molecular 
Immunology 
Database

Anotovaná vyhľadávacia kolekcia 
HIV-1 epitopov, cytotoxických 
a  p o m o c n ýc h T l y m f o c y t o v 
a väzobných miest protilátok

http://www.hiv.lanl.gov/content/
immunology/

IEDB Imunologická databáza epitopov 
a analyzačný zdroj

http://www.iedb.org/

IMGT/HLA Špecializovaná databáza sekvencií 
komplexu MHC

http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/

MHCBN Databáza obsahujúca detai lné 
informácie o T lymfocytových 
epitopoch a peptidoch viažucich 
a neviažucich sa na MHC

http://www.imtech.res.in/raghava/
mhcbn/

SYFPEITHI D a t a b á z a M H C l i g a n d o v 
a peptidových motívov

http://www.syfpeithi.de/
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5. spustenie vyhľadávania (Start query) – nepovinný údaj 

Obr. 1 Prehľadávanie T lymfocytových epitopov v SYFPEITHI databáze 

Ak chceme overiť, či je náš cieľový peptid špecifický (t.j. nebol ešte objavený), je potrebné 
vložiť jeho aminokyselinovú sekvenciu do špecifikácie č. 2. V  tomto prípade v možnosti č.1 
môžeme zvoliť prehľadávanie epitopov všetkých typov MHC (all). Pri vyhľadávaní všetkých 
doteraz objavených T lymfocytových epitopov zvolíme jednu alebo viacero foriem molekúl 
MHC, napríklad HLA-A*02:01 formu. Na obrázku 2 je znázornená časť výsledných 
peptidových ligandov špecifických pre nami preferovanú molekulu s  vyznačenou pozíciou 
kotvy, resp. pomocnej kotvy (Position), zdrojom peptidu (Source of peptides), referenciou 
(Reference) a prípadnou poznámkou (Remark). 

Obr. 2 Výsledná stránka prehľadávania špecifických epitopov v SYFPEITHI 
databáze 
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3.3 Predikčné algoritmy, servery a  programy T lymfocytových 
epitopov 

V  poslednom desaťročí bolo vyvinuté množstvo in silico metód na predikciu T 
lymfocytových epitopov, ktoré sa viažu na špecifické molekuly MHC a TAP podliehajúce 
proteolytickému štiepeniu alebo aj takých peptidov, ktoré sú schopné vyvolať v tele hostiteľa 
imunitnú odpoveď. Predikcia epitopov vybraných pre cielenú imunoterapiu tiež zahŕňa 
analýzu ich imunogénnosti, nakoľko nie všetky peptidy viažuce sa na MHC typ II vyvolávajú 
produkciu rovnakých cytokínov. 

Predpovedanie T lymfocytových epitopov sa značne opiera o predikciu väzby peptidu na 
molekuly MHC a zahŕňa určenie špecifickosti väzby peptidu na MHC-I alebo MHC-II molekuly 
a následne samotnú in silico predikciu. Rôzne dostupné počítačové nástroje využívajú viaceré 
algoritmy vyvinuté na predikciu T lymfocytových epitopov na základe sekvencie alebo 
štruktúry cieľových peptidov. 

3.3.1 Algoritmy využívané pri predikcii T lymfocytových epitopov (Metódy 
založené na sekvencii) 

Predikčné nástroje T lymfocytových epitopov pracujú viacerými spôsobmi: zohľadňovanie 
amfipatických profilov proteínov, sekvenčných motívov, kvantitatívnych matríc (QM; 
quantitative matrices), umelé nervové systémy (ANN; artificial neural networks), podporné 
riadiace systémy, vzťah aktivity kvantitatívnej štruktúry a  simulácií molekulového spájania 
(molecular docking).  

Motívy 

Hlavnou myšlienkou súčasných predikčných metód je rozlíšenie medzi interagujúcimi 
a  neinteragujúcimi peptidmi na základe prítomných motívov. Motív predstavuje kombináciu 
preferovaných aminokyselín v  určitých väzbových pozíciach peptidovej kotvy. Vyhľadávanie 
motívov v špecializovaných knižniciach patrí k najstarším a najčastejšie využívaným metódam 
pri predikcii epitopov. Väzbu motívov daného peptidu na MHC je možné identifikovať 
porovnávaním známych interagujúcich a  neinteragujúcich partnerov. Presnosť použitých 
algoritmov vďaka nerozpoznateľným motívom u  všetkých peptidov je približne 60-70%. 
EPIPREDICT slúži na predikciu MHC-II epitopov proteínov zapojených do intolerancie na 
glutén u ľudí. D´Amaro a kol. [13] vyvinuli počítačový program MOTIF, ktorý poskytuje zbierku 
všetkých známych motívov s afinitou k HLA-A*0201.  Ďalším nástrojom je EpiMer, ktorý bol 
skonštruovaný na predikciu HIV epitopov. Najčastejšie používanou na motíve založenou 
metódou je SYFPEITHI, ktorá umožňuje priradiť skóre jednotlivým peptidom a zhodnotiť ich 
potenciálnu imunogénnosť.     

Umelé neurónové siete (ANN) 

ANN poskytujú predikciu vhodnú pri hľadaní vzťahov a  popisovaní nelineárnych dát. 
Okrem predikcie epitopov a analýzy MHC haplotypov sa tieto systémy najčastejšie využívajú 
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pri riešení problémov s  astmou, kardiovaskulárnymi ochoreniami a  rozpustnosťou liečiv. Pri 
predikcii epitopov sú sekvencie zahrnuté do testovacieho súboru zvyčajne porovnávané 
pridelením špecifickej pozície kotvy. V prípade MHC-I epitopov pozícia tejto kotvy nie je 
natoľko dôležitá, keďže rozdiel v dĺžkach peptidov je zanedbateľný. Avšak MHC-II peptidy sa 
vyznačujú variabilitou v dĺžke aminokyselín, preto ich predikcia je obtiažnejšia. Nielsen a kol. 
[14] popísali vylepšený model  umelého nervového systému s  názvom NetCTL na 
predpovedanie MHC-I T lymfocytových epitopov. Tento server poskytuje tiež predikciu 
proteazómového štiepenia C konca a transportu spracovávaných peptidov. NETMHC server 
je založený na ANN a  matriciach (weight matrices) a  bol testovaný na základe 55 MHC 
peptidov a  67 molekulových foriem HLA prostredníctvom pozície-špecifických 
vyhodnocovacích matríc (PSSM; Position Specific Scoring Matrices). 

Podporné riadiace systémy (SVM) 

SVM pozostávajú zo súboru kontrolných metód pre analýzu dát a  rozpoznanie znakov, 
ktoré sa bežne používajú na predikciu T lymfocytových epitopov. TAPPRED dokáže 
analyzovať 9 charakteristík aminokyselín pre zistenie vzťahu medzi väzbovou afinitou 
a  fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Vyvinutím algoritmu kaskádovitého SVM je možné 
s  vyššou spoľahlivosťou predpovedať väzbovú afinitu cieľových peptidov k TAP proteínom. 
Internetová aplikácia PCLEAVAGE bola vyvinutá pre odhaľovanie štiepiacich miest 
antigénnych proteínov a špecificít proteazómov. 

Hidden Markov modely (HMM) 

Metódy založené na HMM sú často používané v oblasti bioinformatiky a proteomiky pri 
predikcii sekvencií proteínov spolu s analýzou helikálnej štruktúry, transmembránových oblastí 
a homológie s  inými proteínmi. Okrem toho slúžia aj na porovnávanie sekvencií aminokyselín 
a pomocou Pfam a  SMART dokážu identifikovať rodiny proteínov. Mamitsuka [15] vyvinul 
HMM modely s  vysokou predikčnou presnosťou pre peptidy s  väzbovou afinitou k  HLA-
A*0201 a DR1 proteínom. Na základe týchto metód bolo neskôr možné predikovať peptidy, 
ktoré sa viažu aj  na ďalšie MHC-I molekuly. 

Kvantitatívne matrice (QM) 

Kvantitatívne matrice sa podobajú na zovšeobecnený motív s  priradenými koeficientmi 
pre každú aminokyselinu v  určitej pozícii v  peptide (hodnotí relatívnu dôležitosť každého 
aminokyselinového zvyšku tvoriaceho sekvenciu peptidu). Výsledkom na matriciach založenej 
predikcie je ohodnotenie peptidu príslušným kvantitatívnym skóre. Využívajú sa pri 
predpovedaní MHC-II:peptidových interakcií a štiepiacich miest (napr. MAPPP server). BIMAS 
server slúži na identifikáciu rôznych potenciálnych epitopov na základe experimentálnych dát 
o  polčase rozpadu komplexov MHC:peptid. Spolu s  SYFPEITHI patria k  najlepším 
predikčným nástrojom u  známych epitopov, ale dosahujú taktiež uspokojivé výsledky aj pri 
skríningu neznámych a  nových epitopov. EpiMatrix bol vyvinutý na identifikáciu antigénov 
vírusu HIV-1. Ďalším podobným nástrojom je ClustiMer odhaľujúci striedavé peptidy viažuce 
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sa na vybrané HLA superrodiny a Conservatrix, ktorý stanovuje nezmenené (konzervatívne) 
oblasti proteínov mutovaných patogénov toho istého druhu. Inú kategóriu kvantitatívnych 
matríc tvoria pozícia-špecifické matrice, ktoré sú schopné vypočítať frekvencie s  akými sa 
určité aminokyseliny objavujú v  istých pozíciach. Na ich základe sa roztriedia peptidy podľa 
väzbovosti, resp. neväzbovosti na MHC. Virtuálne matrice modelujú interakcie medzi každou 
aminokyselinou a  vreckom (pocket) väzbového žliabku (binding groove). Výhoda tohto 
algoritmu spočíva v  predikcii rôznych foriem peptidov, ktoré vykazujú podobné štruktúrne 
vlastnosti. TEPITOPE dokáže predikovať väzobných partnerov pre HLA-DR a využíva sa pri 
odhaľovaní antigénov tumorov. ProPred pozostáva z  profilov MHC proteínových vreciek a 
slúži ako základ pre iné modely. MHCPred patrí k  serverom založeným na sekvencii, ktorý 
využíva pomocnú QM metódu. Pomáha dizajnovať superväzbových partnerov a identifikovať 
T lymfocytové epitopy, ktoré sa viažu na HLA-Cw*0102 pochádzajúcej z  proteómu HIV. 
EpiJen je viackrokový algoritmus zostrojený pre odhalenie spracovania proteínu 
v  proteazóme, väzby na TAP a  MHC proteíny a  rozpoznanie T lymfocytmi. Takýmto 
spôsobom dochádza k  selekcii iba špecifických peptidov, ktoré sa s  najväčšou 
pravdepodobnosťou správajú ako epitopy T lymfocytov. EpiTOP server predikuje peptidy 
pomocou proteochemometríc, ktoré sú špeciálne zostavené pre porovnanie funkcie štruktúr 
viažuceho peptidu aj cieľového proteínu. Patrí k  trom najvýkonnejším serverom pre 
predpovedanie väzby ligandov na MHC-II. Nevýhodou kvantitatívnych modelov je ich silná 
závislosť na type, počte a  kvalite dát tvoriacich testovací súbor peptidov. Kvôli nedostatku 
informácií o niektorých molekulách je použitie QM pre ich predikciu obmedzené. 

3.3.2 Algoritmy využívané pri predikcii T lymfocytových epitopov (Metódy 
založené na štruktúre) 

Tieto metódy sa neopierajú výhradne o  informácie o väzbovosti a sekvenciách epitopov, 
ale využívajú štruktúrne dáta a počítačové nástroje vyvinuté v oblasti štruktúrnej biológie na 
predikciu vhodných potenciálnych väzbových partnerov. Pri tvorbe stabilného 
receptor:ligandového komplexu zohrávajú najdôležitejšiu úlohu geometrická a elektrostatická 
komplementarita medzi interagujúcimi molekulami. Vďaka  takýmto nástrojom sa podarilo 
odhaliť základné princípy rozpoznania MHC:peptidových štruktúr.    

Molekulové spájanie (Molecular docking)  

Počítačom simulované spájanie ligandov s molekulami MHC patrí k rýchlym a výkonným 
technikám pri skúmaní intermolekulových interakcií. Vo všeobecnosti je cieľom simulácie 
spájania ligand:receptorového páru nájsť ich najpravdepodobnejšiu translačnú, rotačnú 
a konformačnú juxtapozíciu a zároveň stanoviť relatívnu väzbovú afinitu ligandu k príslušnému 
receptoru. Docking si okrem dizajnovania liečiv našiel uplatnenie aj pri predikcii nových 
peptidov vyznačujúcich sa vysokou afinitou k  MHC-I. Energia väzby medzi modelovanou 
štruktúrou peptidu a  väzbovým žliabkom je vyrátaná ako súčet elektrostatických 
a  hydrofóbnych komponentov. Molekulové spájanie sa uplatňuje taktiež pri odhaľovaní 
peptidov viažucich MHC-II molekuly, ktoré slúžia na identifikáciu ukotvujúcich a do prostredia 
vystavených pozícií. Okrem toho sa využíva aj pri interakcii medzi TCR receptorom 
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a  MHC:ligand komplexom. Presnosť predikcie prostredníctvom dockingu však závisí od 
kvality dostupných informácií o  štruktúrach receptora a  od správne modelovanej kostry 
ligandu. Napriek relatívne vysokej predikčnej spoľahlivosti takéto metódy nie sú dostupné 
online kvôli časovo náročnej simulácii. Na molekulové spájanie peptidov a molekúl MHC sa 
často používa server EpiDOCK, ktorý pomocou kvantitatívnych matríc (DSQMs; docking 
score-based QMs) [153] umožňuje predikciu väzby peptidov na 12 HLA-DR, 6 HLA-DQ a 5 
HLA-DP proteíny (pozri kapitolu Homológne modelovanie). 

Závitové algoritmy (Threading algorithms) 

Algoritmy založené na umelom vedomí sa využívajú na rozlíšenie viažucich sa peptidov od 
neviažucich sa na jednotlivé molekuly MHC, bez opierania sa o predchádzajúce dáta. Takýto 
algoritmus analyzuje prínos individuálnych aminokyselín v  rámci peptidu, ktoré umožňujú 
interakciu s  väzbovým MHC žliabkom (kontaktný potenciál). Predikcia prebieha 
remodelovaním konformácií peptidov na základe existujúcich templátov, ktoré sú známe 
z  kryštalografických štúdií MHC komplexov. Následne sa každému aminokyselinovému 
zvyšku v  jednotlivých pozíciach priradí skóre, ktoré sa vyráta, ako súčet individuálnych 
väzbových energií. Pritom platí, že čím je nižšia hodnota skóre, tým je vyššia afinita. Často 
však takáto predikcia nie je postačujúca kvôli nedostatku vhodných peptidových templátov. 
Vďaka metódam schopných modelovať komplexy MHC:peptid je možné predikovať T 
lymfocytové epitopy viacerých MHC molekúl.  

3.4 Programy využívané pri predikcii T lymfocytových epitopov 
Predikčné a analyzačné nástroje T lymfocytových epitopov využívajúce pre vstup (input) 

aminokyselinové sekvencie peptidov (peptide binding prediction) predikujú pravdepodobné 
epitopy v rámci sekvencie antigénneho proteínu (protein binding prediction). Delíme ich na tri 
hlavné kategórie: predikcia väzby epitopov na MHC, spracovávania a  imunogénnosti 
epitopov (Tab. 2). Okrem predpovedania jednotlivých procesov vedúcich k vzniku komplexu 
MHC:peptid poznáme aj priame predikčné metódy, ktoré zahŕňajú buď všetky, alebo viaceré 
takéto procesy do celkovej bioinformatickej analýzy.   

3.4.1 Predikcia väzby na molekuly MHC  
Najselektívnejším krokom pri  identifikácii potenciálnych peptidových imunogénov je vznik 

komplexu MHC:peptid. Pritom iba jeden z 200 peptidov sa viaže na príslušnú molekulu MHC. 
Molekuly hlavných histokompatibilných komplexov značne varírujú s vysoko selektívnou 
špecifickosťou pre väzbu peptidu. Interagujúci motív daného komplexu MHC typu I vo 
väčšine prípadov pozostáva z 9 aminokyselín a  je charakterizovaný silnou aminokyselinovou 
preferenciou v  špecifických ukotvujúcich pozíciach (anchor positions), nachádzajúcich sa 
prevažne v P2 a P9 pozíciach motívu.  

Väzbu T lymfocytového epitopu na molekuly MHC je možné predikovať prostredníctvom 
IEDB, ktorá zahŕňa predpovedanie väzby na MHC typu I  a  II. Jej nástroj s názvom MHC-I 
Binding Predictions udáva schopnosť interakcie peptidov so špecifickými molekulami MHC 
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typu I práve na základe ich aminokyselinovej sekvencie alebo súboru sekvencií. Naopak, 
MHC-II Binding Predictions využíva rôzne metódy na predikciu epitopov MHC typu II, pričom 
zahŕňa konsenzus kombinácii NN-align, SMM-align a  metód kombinatoriálnych knižníc 
(Combinatorial library methods). Obidve uvedené metódy udávajú efektivitu väzby vyjadrenú 
hodnotami IC50 pre každý individuálny peptid pre špecifické molekuly MHC.  

Okrem často využívaných IEDB nástrojov sú k  dispozícii ďalšie predikčné servery 
a  programy, ktoré tiež ponúkajú možnosť predpovedania obidvoch typov MHC. SVRMHC 
server predikuje MHC ligandy pomocou regresného podporného riadiaceho systému (SVR; 
support vector machine regression). Avšak typické znaky sekvencií antigénov viažucich MHC 
sú príliš jednoduché, preto komplexita väzbového motívu nemôže byť správne 
reprezentovaná niekoľkými zvyškami nachádzajúcimi sa v  jednotlivom znaku. Toto 
obmedzenie obchádza RANKPEP server, ktorý využíva pozícia-špecifické vyhodnocovacie 
matrice alebo profily súboru porovnávaných sekvencií (sequence aligns) a/alebo štruktúr 
peptidov interagujúcich s určitou molekulou MHC. Navyše dokáže predpovedať, či  C koniec 
predikovaných MHC-I ligandov je výsledkom proteazómového štiepenia. Taktiež sa tento 
server upriamuje na predikciu konzervatívnych epitopov, čo môže v  prípade mutácií 
zabezpečiť imunogénnosť cieľového peptidu. 

Typy najčastejšie využívaných parametrov pri vyhodnocovaní väzby peptidov na MHC: 

• Závislé na prahovej hodnote 

citlivosť (Sensitivity) 

špecifickosť (Specificity) 

pozitívna prediktívna hodnota (PPV; Positive Probability Value) 

negatívna prediktívna hodnota (NPV; Negative Probability Value) 

presnosť (Accuracy) 

korelačný koeficient (Correlation Coefficient) 

• Nezávislé na prahovej hodnote 

ROC krivka (Receiver Operating Characteristic) 

Ďalej existujú rôzne špecializované predikčné metódy, ktoré slúžia na odhalenie väzby 
peptidu na molekuly HLA. Takouto metódou je napríklad HLA Peptide Binding Predictions, 
ktorej analýza 8- až 10-mer peptidov je založená na polčase rozpadu molekúl HLA typu I. 
nHLAPred slúži na predikciu MHC typu I-viažucich peptidov s využitím umelého nervového 
systému s  ponukou dvoch možností. ComPred je komplexná metóda na predpovedanie 
epitopov cytotoxických T lymfocytov (CTL) rôznych MHC molekúl založená na hybridnom 
spôsobe (ANN a QM). ANNPred, poskytuje možnosť špecifikácie prahovej hodnoty skóre 
(cut-off) s následnou filtráciou potenciálnych CTL epitopov pomocou proteázomových matríc 
(Proteasomal matrices), pracuje len na ANN systéme. PREDIVAC svojím rozsahom v  rámci 
predikcie molekúl HLA typu II a ich frekvencií predstavuje optimálny bioinformatický nástroj pri 
dizajnovaní epitopových vakcín u geneticky heterogénnej ľudskej populácie.  
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3.4.2 Predikcia proteolytického štiepenia 
Znalosť väzby T lymfocytového epitopu na MHC molekulu je síce nevyhnutná, avšak pri in 

silico analýze epitopov sú taktiež potrebné aj ďalšie predikcie, a to predovšetkým 
predpovedanie spracovávania (processing) peptidov, ktoré predchádzalo vzniku T 
lymfocytových epitopov. Pred samotnou väzbou peptidov na MHC molekuly je potrebné 
správne štiepenie MHC-II peptidov, ktoré nastáva v endozomálnom kompartmente bunky za 
účasti niekoľkých endopeptidáz v  spolupráci s  amino- a  karboxy-peptidázami [16]. 
Komplexnosť takéhoto deja sťažuje predikciu znakov zapojených do spracovávania MHC-II 
peptidov. Na druhej strane je známe, že vznik C-terminálneho konca MHC-I peptidov je 
výsledkom proteolýzy len cytozolických proteínov za účasti proteazómu [17]. Proteazóm tak 
hrá dôležitú úlohu v určovaní epitopov cytotoxických T lymfocytov a  jeho špecifickosť môže 
byť namodelovaná zo znalosti MHC-I peptidov a  ich prečnievajúcich oblastí na C konci 
s  využitím štatistických jazykových modelov. Proteazómové štiepenie sa vyskytuje 
v  preferenčných miestach na proteíne a  sekvenčné signály spracovávaných antigénnych 
peptidov sú špeciálne konzervatívne na pozíciach P1 štiepiaceho miesta (C koniec 
antigénneho peptidu) za vzniku prečnievajúceho P1' aminokyselinového zvyšku. 

Možnosť predpovedania proteolytického štiepenia peptidov ponúka taktiež IEDB 
prostredníctvom viacerých predikčných nástrojov. Proteasomal cleavage/TAP transport/MHC 
class I  combined predictor kombinuje predikciu proteazómoveho štiepenia, trasport 
pomocou TAP a  väzby na molekuly MHC. Výsledkom analýzy je zhodnotenie 
pravdepodobnosti T lymfocytového epitopu na základe celkového skóre vytvoreného pre 
každý peptid. Na predikciu spracovávania peptidov v bunke ponúka IEDB voľne dostupné 
nástroje založené na umelom nervovom systéme. NetChop predpovedá proteazómové 
štiepenie epitopov a pomocou NetCTL a NetCTLpan dokážeme predikovať T lymfocytové 
epitopy v  rámci sekvencie proteínu. MHC-NP predikuje peptidy, ktoré sú prirodzene 
spracovávané a viazané na molekuly MHC.  

3.4.3 Predikcia imunogénnosti 
Relatívnu schopnosť komplexu peptid/MHC vyvolať imunitnú odpoveď je možné 

predikovať pomocou IEDB nástroja s názvom Class I  Immunogenicity (T cell class I pMHC 
immunogenicity predictor), ktorý pri predikcií využíva vlastnosti aminokyselín a  ich pozíciu 
v  peptide. Iné typy počítačových nástrojov využívajú podobné vlastnosti T lymfocytových 
epitopov namiesto väzby peptidov na MHC alebo TAP. Patrí sem aj CTLPred server 
predikujúci epitopy rozpoznávané cytotoxickými T lymfocytmi, ktoré sú hlavnou súčasťou 
subjednotkových vakcín. NetTepi 1.0 dokáže predikovať T lymfocytové epitopy 
z proteínových sekvencií pomocou troch typov predikčných metód - väzba peptidov na MHC, 
stabilita komplexu MHC:peptid a  epitopová pravdepodobnosť. Expitope server ponúka 
možnosť predpovedania skrížených reakcií T lymfocytových epitopov určených na vakcinačné 
účely. Výsledkom takejto predikcie sú hodnoty expresie transkriptov rôznych tkanív, vďaka 
ktorým užívateľ môže zvážiť potenciálne vedľajšie účinky pri použití epitopových vakcín. 

V  prípade, že nie je známy cieľový vakcinačný kandidát, je možné využiť identifikáciu 
mutovaných antigénnych peptidov. Príkladom je server MMBPred, ktorý predikuje 
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promiskuitné mutované peptidy, viažuce sa na molekuly MHC typ I,  zavádzaním mutácií 
v  jednej až troch pozíciach. Takéto peptidy sú kľúčové v  prekonávaní prekážok vo 
vymedzovaní MHC a  dizajnovaní subjednotkových vakcín. Taktiež MMBPred ponúka 
predikciu mutovaných väzbových partnerov s vysokou afinitou k MHC molekulám alebo aj tzv. 
vylepšenie epitopov (epitope enhancement). IFNepitope server je vyvinutý na pomoc pri 
výbere a dizajnovaní peptidových kandidátov, ktoré sa viažu na MHC-II a sú schopné navodiť 
produkciu interferónu gama nevyhnutného pri aktivácii T lymfocytov. 

3.4.4 Priama predikcia 
Existuje viacero faktorov pre rozpoznanie epitopov a nie každý peptid s vysokou afinitou 

k molekulám MHC predstavuje T lymfocytový epitop. Preto niektoré v súčasnosti dostupné 
predikčné metódy zahŕňajú všetky alebo viaceré jednotlivé analýzy a poskytujú selekciu tých 
cieľových peptidov, ktoré sú zároveň štiepené proteazómom, transportované pomocou TAP 
a/alebo viazané na molekuly MHC. Internetový server EpiJen takýmto spôsobom analýzy 
vylúči približne 95% cieľových peptidov. Vďaka viackrokovému algoritmu patrí EpiJen k  in 

silico identifikačným metódam T lymfocytových epitopov druhej generácie. Avšak poskytuje 
predikciu iba HLA-II epitopov. Podobný algoritmus využíva aj server MAPPP, ktorý okrem 
štiepenia peptidov proteazómom, predikuje aj ich väzbu na MHC-I. Tento server ponúka aj 
prepísanie DNA sekvencie do poradia aminokyselín, ktoré v  nasledujúcom kroku ďalej 
analyzuje. Na vývoj priamych predikčných metód sa využívajú informácie alebo znaky  T 
lymfocytových epitopov namiesto MHC-viažucich peptidov. Tie sú založené na 
sofistikovaných počítačových technikách, akými sú ANN a  SVM, ktoré poskytujú aj 
konsenzus a kombinované predikcie (MHCBench). 

Tab. 2 Zoznam vybraných dostupných serverov a programov na predikciu T 
lymfocytových epitopov

Názov 
servera

Popis Zdroj Formát 
vstupu

Predikcia väzby na molekuly MHC

MHC-I 
Binding 
Predictions

Väzba peptidu na molekuly 
MHC typ I

http://tools.immuneepitope.org/
mhci/

FASTA, 
FASTA 
súbor

MHC-II 
Binding 
Predictions

Väzba peptidu na molekuly 
MHC typ II

http://tools.immuneepitope.org/
mhcii/

FASTA, 
FASTA 
súbor

HLA 
Peptide 
Binding 
Predictions

Väzba peptidu na molekuly 
HLA

http://www-bimas.cit.nih.gov/
molbio/hla_bind/

FASTA
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SYFPEITHI Predikcia T lymfocytových 
epitopov

http://www.syfpeithi.de/bin/
MHCServer.dll/
EpitopePrediction.htm

FASTA

EpiTOP 1.0 Proteochemometrický nástroj 
na predikciu väzby na MHC-II

http://www.pharmfac.net/
EpiTOP/

Plain format, 
FASTA, 
FASTA 
súbor

FDR4 Server na predikciu väzbovej 
afinity peptidov antigénov 
k  molekule HLA-DRB1*0401 
MHC-II

http://crdd.osdd.net/raghava/
fdr4/

Plain format, 
FASTA

HLAPred Ident i f ikácia a  predikcia 
epitopov viažucich sa na 
HLA typ I a II 

http://crdd.osdd.net/raghava/
hlapred/

Plain format, 
PIR/FASTA/ 
EMB, 
FASTA 
súbor

MHC Technika optimalizácie matríc 
na predikciu väzbového jadra 
MHC

http://crdd.osdd.net/raghava/
mhc/

Plain format 

MHC2Pred Metóda založená na SVM pre 
predikciu promiskuitných 
peptidov viažucich MHC typ 
II

http://crdd.osdd.net/raghava/
mhc2pred/

Plain format, 
PIR/FASTA/ 
EMB, 
FASTA 
súbor

MHCBench Vyhodnocovanie algoritmov 
predikujúcich väzbu peptidov 
na MHC

http://crdd.osdd.net/raghava/
mhcbench/

FASTA, 
FASTA 
súbor

MHCMIR 
1.0

Server na predikciu väzbovej 
afinity peptidov na MHC-II 
s  využ i t ím v iacnásobnej 
stupňovitej regresie

http://ailab.ist.psu.edu/mhcmir FASTA

MMBPred Predikcia mutovaných MHC-
viažucich peptidov

http://crdd.osdd.net/raghava/
mmbpred/

Plain format 

nHLAPred Server na predikciu peptidov 
v iažuc ich sa na MHC- I 
z a l o ž e n ý n a u m e l o m 
nervovom systéme

http://www.imtech.res.in/
raghava/nhlapred/

Plain format, 
PIR/FASTA/ 
EMB, 
FASTA 
súbor

$  161



PREDIVAC Metóda na predikciu HLA-II-
viažucich peptidov založená 
na koncepte špecifickosť-
d e t e r m i n u j ú c e h o 
aminokyselinového zvyšku 
(SDR)

http://
predivac.biosci.uq.edu.au/

FASTA, 
FASTA 
súbor

ProPred Server na predikciu MHC-II-
viažucich peptidov

http://www.imtech.res.in/
raghava/propred/

Plain format, 
PIR/FASTA/ 
EMB, 
FASTA 
súbor

ProPred-I S e r v e r n a p r e d i k c i u 
promiskuitných pept idov 
viažucich sa na MHC-I

http://www.imtech.res.in/
raghava/propred1/

Plain format, 
PIR/FASTA/ 
EMB, 
FASTA 
súbor

RANKPEP Predikcia väzby peptidov na 
molekuly MHC-I a -II

http://imed.med.ucm.es/Tools/
rankpep.html

FASTA 
FASTA 
súbor 
CLUSTALW

TEPITOPE
pan

Šp e c i f i c k á m e t ó d a n a 
p re d i k c i u v ä z b y M H C -
II:peptid

http://datamining-
iip.fudan.edu.cn/service/
TEPITOPEpan/
serverExample.html

Plain format 
FASTA 
FASTA 
súbor

SVRMHC Server na predikciu MHC-
viažucich peptidov založený 
na SVR

http://svrmhc.biolead.org/ Plain format 
FASTA 
FASTA 
súbor

Predikcia proteazómového štiepenia

MHC-I 
Processing 
Predictions

Kombinovaný p red ikčný 
n á s t r o j n a o d h a l e n i e 
proteazómového štiepenia/
transportu pomocou TAP/
MHC typu I

http://tools.immuneepitope.org/
processing/

FASTA, 
FASTA 
súbor

NetChop/
NetCTL/
NetCTLpan

N a u m e l o m n e r v o v o m 
systéme založená predikcia 
proteazómových štiepiacich 
m i e s t ( N e t C h o p ) a  T 
l ymfocy tových ep i topov 
(NetCTL a NetCTLpan)

http://tools.immuneepitope.org/
stools/netchop/netchop.do

FASTA
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MHC-NP P r e d i k c i a p r i r o d z e n e 
s p r a c o v á v a n ý c h M H C -
peptidov

http://tools.iedb.org/mhcnp/ FASTA, 
FASTA 
súbor

PAProC Predikčný nástroj štiepenia 
ľudských a  kvasinkových 
20S proteazómov

http://www.paproc.de/ FASTA

MAPPP Pred i kc i a sp rcovávan i a 
MHC-I-antigénnych peptidov

http://www.mpiib-
berlin.mpg.de/MAPPP/

PIR/FASTA/
EMBL

Predikcia imunogénnosti

Class I 
Immunoge
nicity

P r e d i k č n ý n á s t r o j 
imunogénnost i MHC- I -T 
lymfocytov

http://tools.immuneepitope.org/
immunogenicity/

FASTA, 
FASTA 
súbor

IFNepitope S e r v e r n a p r e d i k c i u 
a  dizajnovanie interferón-
stimulujúcich epitopov

http://crdd.osdd.net/raghava/
ifnepitope/

FASTA, 
FASTA 
súbor

IL4pred I n s i l i c o p l a t f o r m a n a 
dizajnovanie a  odhalenie 
in ter leuk ín-4-st imulu júce 
peptidy

http://crdd.osdd.net/raghava/
il4pred/

Plain format

Expitope Server expresie a  skríženej 
reaktivity epitopov

http://webclu.bio.wzw.tum.de/
expitope/

Plain format 
FASTA

Priama predikcia

CTLPred Priama metóda na predikciu 
CTL epitopov kľúčových 
v d i z a j n o v a n í 
subjednotkových vakcín

http://www.imtech.res.in/
raghava/ctlpred/

Plain format 
FASTA 
FASTA 
súbor

EpiJen S p o ľa h l i v ý v i a c k ro k o v ý 
algoritmus na predikciu T 
lymfocytových epitopov

http://www.ddg-pharmfac.net/
epijen/EpiJen/EpiJen.htm

Plain format 
DNA 
sekvencia

EpiToolKit 
2.0

Bioinformatická metóda na 
predikciu HLA ligandov a  T 
lymfocytových epitopov 

http://www.epitoolkit.de/ FASTA 
FASTA 
súbor 
UniProt/
NCBIRefSe
q accession 
number

NetTepi 1.0 S e r v e r n a p re d i k c i u T 
lymfocytových epitopov 13 
rôznych ľudských MHC (HLA) 
molekúl

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetTepi/

Plain format 
FASTA 
FASTA 
súbor
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3.5 Príklady predikcie T lymfocytových epitopov 
Sekvencie peptidov potrebné pre niektoré predikčné nástroje získame prehľadávaním 

online databáz T lymfocytových epitopov (IEDB, SYFPEITHI a i.). Pri použití servera, ktorý 
predikuje T lymfocytové epitopy na základe sekvencie proteínu je potrebné v  prvom rade 
nájsť sekvenciu cieľového proteínu, a to najčastejšie prehľadávaním NCBI databázy alebo inej 
dostupnej databázy proteínov (napr. UniProt).  Predikčné servery zvyčajne vyžadujú 
aminokyselinovú sekvenciu vo FASTA alebo Plain formáte, pričom niektoré nástroje ponúkajú 
aj možnosť nahratia podporovaného súboru s cieľovou sekvenciou.  

Získanie sekvencií vo FASTA formáte daného organizmu z NCBI databázy: 

• Na stránke s prehliadačom taxonómie (štandardne sa tento zoznam začína vírusmi) je 
potrebné pre zobrazenie proteínových sekvencií dostupných v  NCBI kliknúť na číslo 
vyznačené červenou farbou prislúchajúce názvu daného organizmu. Kliknutím na názov 
organizmu je možný výber špecifickej taxonomickej úrovne. 

• Na zobrazenej stránke so sekvenciou vyhľadaného proteínu je potrebné zadať „FASTA“ 
vo výberovom zozname (Display). Na jednej internetovej stránke je možné zobraziť iba 
20 sekvencií. Pre prípadné zobrazenie ďalšieho počtu sekvencií slúži zoznam výberu 
„Show“. Následne zmeníme „Send“  na „Text“ a skopírujeme želanú sekvenciu.   

3.5.1 IEDB MHC-I binding predictions 
Nájdenú sekvenciu vo FASTA formáte vložíme do textového poľa „Enter protein 

sequence(s) in FASTA format“ (1.) zobrazeného na Obr. 3. Sekvencie môžu byť zadávané 
manuálne alebo prostredníctvom nahratého súboru (Browse). Pri zadávaní viacerých 
sekvencií súčasne je ich počet obmedzený na 200 a v prípade súborov je toto obmedzenie 
do 10 MB. Server umožňuje predikciu troch formátov sekvencií: sekvencie oddelené 
medzerami, jedna kontinuálna sekvencia a FASTA formát. 

Ako príklad zvolíme OmpH-podobný proteín vonkajšej membrány (OmpH-like outer 
membrane protein) Ehrlichia chaffeensis str. Osceola (NCBI Reference Sequence: 
WP_006010497.1). V  nasledujúcich krokoch upresníme špecifikácie nevyhnutné pre 
predikciu. 

V  zozname predikčných metód nájdeme niekoľko dostupných nástrojov pre 
predpovedanie väzby peptidu na MHC-I: ANN, metóda stabilizačných matríc (SMM; 
Stabilized matrix method), SMM s  kovariantnou matricou energie väzby MHC:peptid 
(SMMPMBEC; SMM with a Peptide:MHC Binding Energy Covariance matrix), hodnotiace 
matrice odvodené z  kombinatoriálnych peptidových knižníc (Comblib_Sidney2008; Scoring 
Matrices derived from Combinatorial Peptide Libraries), konsenzus, NetMHCpan, 
NetMHCcons a PickPocket. Odporúčané metódy (IEDB recommended) (2.) sú založené na 
ich schopnosti a  predošlých pozorovaných predikčných výkonov, pričom server vyberie 
najvhodnejšiu metódu pre danú molekulu MHC. V prípade absencie vhodnej metódy využíva 
konsenzus metódu pozostávajúcu z ANN, SMM a CombLib alebo NetMHCpan. 

Predikcie nie sú limitované na peptidy jednej špecifickej dĺžky viažuce sa na špecifické 
molekuly proteínu, ale viaceré úseky/dĺžky párov môžu byť niekedy nahradené. Kombinácia 
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molekuly/dĺžky peptidu môže byť zvolená s  využitím poskytnutého zoznamu. Pri zvolení 
niektorých kombinácií molekuly/dĺžky peptidov však neexistujú predikčné nástroje kvôli 
nedostatku experimentálnych dát. Výberom „Show only frequently occurring alleles“ (3.) 
server vyselektuje len často vyskytujúce sa molekuly s  frekvenciou 1%. V  prípade 
nezaškrtnutia tejto možnosti do predikcie budú zvolené všetky molekuly a  zodpovedajúce 
dĺžky peptidov u daného druhu organizmu. 

Ponuky v sekcii špecifikácie výstupu (output) zodpovedajú rôznym zobrazeniam výslednej 
predikcie. Pre zrýchlenie doby potrebnej na samotnú predikciu je vhodné obmedziť počet 
výstupov prostredníctvom definovania hornej hranice výslednej hodnoty, a to buď na „IC50 
below [cutoff] nM“ alebo „Percent rank below [cutoff]“ (4.). V prípade použitia odporúčaných 
a  konsenzus metód server ponúka možnosť interpretácie výsledkov iba v  podobe 
priradeného percentilu. Ak chceme výsledky predikcie opätovne použiť v externom programe, 
je možné získať tieto informácie v  jednoduchom textovom formáte. V  tomto prípade je 
potrebné vybrať možnosť „Text file“ v menu pre výber formátu výstupu.  

Po výbere všetkých želaných špecifikácií klikneme na „Submit“, pričom sa zobrazí nové 
okno s kvantitatívnym  výsledkom predikcie, ktorý obsahuje dve tabuľky (Obr. 4). Prvá 
popisuje názov a sekvenciu cieľového proteínu (5.). V druhej tabuľke sa nachádzajú jednotlivé 
sekvencie peptidov s  vyznačenou dĺžkou, pozíciou v  proteíne, prislúchajúcou molekulou 
a použitou metódou (6.). Tieto peptidy sú zoradené podľa percentilu (7.), pričom ich nízke 
hodnoty patria peptidom s vysokou afinitou k danej MHC molekule (v našom prípade HLA-
A*02:06). V  prípade použitia iných predikčných metód sú výsledné hodnoty udávané 
v  jednotkách IC50nM, pričom nižšia hodnota identifikuje peptidy s  vyššou väzbovosťou. 
Tabuľka poskytuje možnosť zobrazenia individuálnych skóre získaných rôznymi metódami 
zaškrtnutím „Check to expanded the result“ (8.). Výsledok predikcie je možné stiahnuť aj 
v Excel súbore.  
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Obr. 3 Úvodná vyhľadávacia internetová stránka IEDB Analysis Resource 
nástroja na predikciu MHC-I viažucich peptidov

$  166

1.

2.

3.

4.



Obr. 4 Výsledná internetová stránka IEDB Analysis Resource nástroja 
s  predikovanými peptidmi OmpH-podobného proteínu Ehrlichia chaffeensis 
viažucich sa na MHC-I

3.5.2 MAPPP 
MAPPP server ponúka postupnú predikciu T lymfocytových epitopov. Okrem metódy na 

predpovedanie väzby peptidov na MHC-I a translácie RNA sekvencie do proteínovej štruktúry 
umožňuje tiež predikciu peptidov podliehajúcich proteolytickému štiepeniu. Táto metóda 
využíva dva algoritmy. Prvý je založený na aminokyselinových motívoch nachádzajúcich sa 
v  oblasti s ľahko štiepiteľnými miestami. Druhý algoritmus používa výsledné hlavné 
proteolytické fragmenty na predikciu proteolytického štiepenia pomocou kinetického modelu 
20S proteazómu.   

Ako ukážka predikcie proteolytického štiepenia slúži samostatná metóda „Proteasome 
cleavage prediction“, ktorej úvodné okno je na Obr. 5. Cieľový fimbriálny proteín CupB6 
(Fimbrial protein) Pseudomonas sp. (NCBI Reference Sequence: WP_023094517.1) vo 
FASTA formáte vložíme do poľa „Enter or paste the sequences to analyze“ (1.). V prípade 
zadania viacerých sekvencií súčasne je potrebné ich oddeliť pomocou špecifického 
separátora  (Separator between proteins) (4.). V  ďalšom kroku môžeme nastaviť minimálnu 
a  maximálnu dĺžku fragmentov použitých na predikciu (2.). Výsledný počet predikovaných 
fragmentov obmedzíme špecifikáciou minima pravdepodobnosti štiepenia za jedným 
aminokyselinovým zvyškom, t. j. pred zvyškom na N- a  za zvyškom na C konci fragmentu 
alebo spracovaného fragmentu (3.). Rozsah týchto preddefinovaných hodnôt je 0-1.  
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Obr. 5 Úvodná vyhľadávacia internetová stránka MAPPP servera na predikciu 
proteazómového štiepenia peptidov

Po zadaní „Submit the query“ sa po chvíli zobrazí výsledok predikcie v  tom istom okne 
prehliadača (Obr. 6). V dolnej časti výsledkov sa nachádza sekvencia záujmu spolu 
s  predikovanými peptidovými fragmentami (v našom prípade len ich časť). Každému 
aminokyselinovému zvyšku s  pravdepodobnosťou štiepenia vyššou ako zadefinované 
minimum je priradená jeho hodnota, ktorá je viditeľná po nastavení kurzora na jednotlivý 
zvyšok (5.). Priamo pod zvyškami sa nachádza číslo peptidových fragmentov, v ktorých sa 
daný zvyšok aminokyseliny nachádza (6.). Schodovité útvary pod sekvenciou proteínu 
prislúchajú fragmentom s pravdepodobnosťou štiepenia vyššou ako preddefinované 
minimum a ich umiestneniu v rámci sekvencie (7.). 

3.5.3 IFNepitope 
IFNepitope je internetový server slúžiaci na predikciu a  dizajnovanie peptidov/epitopov, 

ktoré sú schopné vyvolať u  CD4+ T lymfocytov tvorbu cytokínu interferón gama (IFN-γ), 
porovnávaním MHC-II väzbových partnerov stimulujúcich a  nestimulujúcich IFN-γ. Tento 
modul využíva na predikciu súbor dát pozostávajúcich z peptidov alebo peptidovej knižnice 
(virtual screening). Okrem toho dokáže vytvárať mutanty cieľového peptidu a predikovať ich 
schopnosť vyvolať produkciu cytokínov, čo umožňuje identifikovať minimálne mutácie 
potrebné na zvýšenie imunogénnosti T lymfocytových epitopov. Server pozostáva aj z 
modulu, ktorý je vyvinutý na skenovanie antigénnych proteínov a  následné predpovedanie 
vygenerovaných príslušných imunogénnych prečnievajúcich peptidov (overlapping peptides). 

Na ukážku predikcie pomocou tohto servera (Obr. 7) sme zvolili epitop matrixového 
proteínu 1 (Matrix protein 1) vírusu chrípky A (Influenza A virus) so sekvenciou GILGFVFTL, 
ktorý sa nachádza v  IEDB databáze (Epitope ID: 20354). Ten vložíme do poľa určeného pre 
aminokyselinovú sekvenciu peptidu alebo viacerých peptidov vo FASTA formáte (2.). Takisto 
ako u  viacerých serverov, aj tu je možné nahratie súborov sekvencií. Pre danú predikciu 

$  168



môžeme prideliť vhodný názov a  emailovú adresu, ktorá slúži na zaslanie upozornenia, že 
daná predikcia prebehla úspešne. Ďalej je k  dispozícii výber vhodného algoritmu na 
predpovedanie IFN-γ epitopov, a  to na motíve- alebo SVM-založenej metóde alebo  ich 
kombinácií (hybridná metóda) (3.). Poslednou špecifikáciou je výber modelu predikcie 
u  mutantov z  možností porovnávania medzi iným (Non IFN-γ, other cytokine) alebo 
náhodným (random) cytokínom (4.). 

Obr. 6 Výsledná internetová stránka MAPPP servera s predikovanými peptidmi 
CupB6 Pseudomonas sp. podliehajúcimi proteazómovému štiepeniu
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Obr. 7 Úvodná vyhľadávacia internetová stránka IFNepitope servera na 
predikciu indukcie interferónu-gama T lymfocytovým epitopom matrixového 
proteínu 1 vírusu chrípky A

Po upresnení všetkých špecifikácií je potrebné kliknúť na „Submit peptide for prediction“, 
pričom sa po chvíli objavia dve časti výsledkov predikcie vo forme tabuliek zobrazené na Obr. 
8. Prvá tabuľka pozostáva z  názvu cieľového epitopu, jeho sekvencie, použitej predikčnej 
metódy a  výsledného skóre určujúceho pozitivitu alebo negativitu daného peptidu (5.). 
V  druhej čiastočnej tabuľke na každý pozitívny peptid pripadajú rôzne kombinácie 
vygenerovaných mutantov. V  ich sekvenciách sú červenou farbou označené zamenené 
aminokyseliny s príslušným skóre. Pri metóde MERCI dosiahli mutované peptidy negatívne 
skóre, ktorých hodnota je vyššia ako 1 (6.). Na základe SVM algoritmu predikované peptidy 
s  pozmenenými aminokyselinami dosiahli hodnoty skóre 0 až 1, a  teda predstavujú 
potenciálne stimulanty produkcie interferónu gama. Peptidy s  priradenými zápornými 
hodnotami server vyhodnotí ako negatívne. V našom prípade je cieľový peptid vhodným IFN-
gama T lymfocytovým epitopom s predikovaným skóre 0.824 (7.). Okrem toho nám server 
ponúkol aj viaceré možnosti dizajnovania cieľového epitopu, vďaka čomu by sme pri použití 
mutovaných peptidových foriem dosiahli porovnateľný imunogénny výsledok. 
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Obr. 8 Výsledná internetová stránka IFNepitope servera na predikciu indukcie 
interferónu gama T lymfocytovým epitopom matrixového proteínu 1 vírusu 
chrípky A

4. NÁSTROJE NA PREDIKCIU B LYMFOCYTOVÝCH EPITOPOV 
Vďaka neustálemu zhromažďovaniu nových proteínových sekvencií, štruktúr a  informácií 

došlo k  vytvoreniu viacerých online dostupných databáz B lymfocytových epitopov. Tie 
pozostávajú z experimentálne dokázanych antigénnych determinantov  alebo sa špecializujú 
na predikciu len jedného typu epitopov (kontinuálne/diskontinuálne). Epitopové dáta takisto 
ako v  prípade T lymfocytových epitopov slúžia pri bioinformatickej analýze proteínov a  pri 
vývoji nových predikčných algoritmov a programov.  

4.1 Databázy B lymfocytových epitopov 
Odhaduje sa, že v ľudskom tele sa vyskytuje viac ako 1012 protilátok. Avšak súčasné 

databázy epitopov obsahujú len niekoľko tisíc dobre definovaných antigén-protilátkových 
komplexov potvrdených na základe experimentov. Dostupnosť experimentálnych dát má 
kľúčovú úlohu v  predikcii B lymfocytových epitopov. Konštrukcia príslušnej špecifickej 
databázy podporuje vývoj a  zvyšuje citlivosť predikcie B lymfocytových epitopov. 
Trojrozmerná štruktúra antigénov alebo antigén-protilátkových komplexov využívaná pri 
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predikcii epitopov sa nachádza v PDB databáze a prislúchajúce informácie o epitopoch sú 
obsiahnuté v špecializovaných databázach, ktorých zoznam je v Tabuľke 3. Niektoré z týchto 
databáz sa upriamujú na kontinuálne B lymfocytové epitopy, príkladom ktorých je Bcipep 
databáza obsahujúca viac ako 3000 epitopov. Ďalšou populárnou a komplexnou databázou 
je IEDB, ktorá okrem kontinuálnych epitopov zahŕňa aj diskontinuálne B lymfocytové epitopy 
spolu s 3D štruktúrami antigénov v komplexe s príslušnými protilátkami. Od svojho vzniku sa 
v nej nazhromaždilo viac ako 250 tisíc peptidov zodpovedajúcich B lymfocytovým epitopom 
s  integrovanými predikčnými nástrojmi, ktoré napomáhajú výskumníkom v orientovaní sa 
a  vyhľadávaní cieľových peptidov. Táto databáza popisuje trojrozmernú štruktúru proteínov 
obsahujúcich epitop a  informácie o  jeho intermolekulovej väzbe s príslušnou protilátkou. Na 
základe PDB ID je možné v databázach vyhľadať 3D štruktúru cieľového proteínu, zobraziť 
alebo stiahnuť ju vo viacerých dostupných formátoch. Medzi ďalšie možné analýzy epitopov 
patrí vyhľadávanie v BLASTP databáze, ktorá umožňuje v rôznych  databázach odhaliť 
identitu epitopov so sekvenciami proteínov, ďalej umožňuje zistenie možnej skríženej reaktivity 
protilátky s  inými proteínmi a v neposlednom rade mapovanie štiepiacich miest pre štiepenie 
proteínov proteázami, sekvenovanie proteínov alebo ich analýzu hmotnostnou spetrometriou 
(MS; mass spectrometry). CED databáza pozostáva z  anotovaných epitopov, ktoré boli 
identifikované prostredníctvom experimentálnych metód. Poskytuje ľahké užívateľské 
prostredie a  interaktívnu vizualizáciu epitopových štruktúr. HIV Molecular immunology 
databáza obsahuje experimentálne dokázané epitopy HIV vírusu rozpoznávané nielen B 
lymfocytmi/protilátkami, ale aj  T lymfocytmi. Poskytuje vhodné poznatky týkajúce sa 
špecifických antigénnych determinantov HIV vírusu. 

Tab. 3 Zoznam dostupných databáz B lymfocytových epitopov

Názov 
databázy

Popis Zdroj

IEDB Imunologická databáza epitopov 
a analyzačný zdroj

http://www.iedb.org/

CED Databáza konformačných epitopov http://immunet.cn/ced/

Epitome Databáza štruktúrne odvodených 
epitopov antigénnych proteínov

http://www.rostlab.org/services/
epitome/

Bcipep Databáza imunodominantných B 
lymfocytových epitopov

http://bioinformatics.uams.edu/
mirror/bcipep/index.html

AntiJen v2.0 K i n e t i c k á , t e r m o d y n a m i c k á 
a bunková databáza

http://www.ddg-pharmfac.net/
antijen/An 

tiJen/antijenhomepage.htm
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4.1.1 Príklady využitia databáz pri in silico analýze B lymfocytových epitopov 
Bcipep databáza 

Bcipep databáza slúži na vyhľadávanie kontinuálnych B lymfocytových epitopov s rôznou 
imunogénnosťou. Pomáha pri vývoji syntetických vakcín, ako aj pri vytváraní metód na 
predikciu epitopov B lymfocytov a taktiež aj pri diagnostike ochorení. Každý vstup v databáze 
poskytuje rôzne informácie o aminokyselinovej sekvencii, štruktúre a zdroji proteínu, 
modelového organizmu a testovanej prislúchajúcej protilátke. Semikvantitatívne zhodnotenie 
imunogénnej aktivity peptidu je vypočítané na základe jeho vplyvu na syntézu protilátky. 

Do poľa „Peptide Sequence“ v internetovom prehliadači pre vyhľadávanie peptidov 
(Peptide Search) vložíme nami experimentálne identifikovanú aminokyselinovú sekvenciu 
TKDTNNNLTL (Obr. 9). Je možný výber špecifikácie typu imunogénnosti (imunodominantný, 
imunogénny alebo neimunogénny) a  skupiny patogénov hľadaného epitopu. Skupinu 
patogénov sme vybrali Bacteria (Pathogen Group). Ďalej označíme všetky potrebné 
informácie, ktoré sa zobrazia vo výslednom prehľadávaní databázy (prístupové číslo, zdroj 
proteínu, referencia publikácie, skupina patogénov, sekvencia peptidu, experimentálna 
metóda, referencia databázy, štruktúra antigénu, modelový organizmus, monoklonálna 
protilátka, imunogénnosť, neutralizácia). 

  

SDAP Štruktúrna databáza alergénnych 
proteínov

https://fermi.utmb.edu/

SEDB Databáza štruktúrnych epitopov http://sedb.bicpu.edu.in/

HIV Molecular 
Immunology 
Database

Anotovaná vyhľadávacia zbierka 
H IV-1 ep i topov cy to tox i ckých 
a  p o m o c n ý c h T l y m f o c y t o v 
a väzobných miest protilátok 

http://www.hiv.lanl.gov/content/
immunology

HCV 
Molecular 
Immunology 
Database

D a t a b á z a H C V e p i t o p o v 
cytotox ických a  pomocných T 
lymfocytov a  väzobných miest 
protilátok

http://hcv.lanl.gov/content/
immuno/immuno-main.html
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Obr. 9 Vyhľadávanie kontinuálneho B lymfocytového epitopu v Bcipep databáze

Vo výslednej tabuľke vyhľadávania (Obr. 10) sú zobrazené všetky dostupné informácie 
o  zadanom peptide. V  našom prípade ide o epitop syntetického proteínu Neisseria 

meningitidis (class 1 outer-membrane loop 4) zistený na základe metód mapovania epitopov. 
Takýto epitop môžeme považovať za doteraz neobjavený kontinuálny B lymfocytový epitop. 

Obr. 10 Výsledok vyhľadávania kontinuálneho epitopu v Bcipep databáze
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CED 

CED je špecializovanou databázou dobre definovaných experimentálne dokázaných 
diskontinuálnych epitopov a  sprievodných informácií, akými sú usporiadanie 
aminokyselinových zvyškov,  lokalizácia epitopu, imunologické vlastnosti epitopu, zdroj 
antigénu a príslušná protilátka. CED databáza je menšou databázou a slúži ako doplnkový 
súbor sekvencií iným databázam, s ktorými je prepojená (napr. Swiss-Prot, PDB, KEGG alebo 
PubMed). Väčšina epitopov v  CED môže byť interaktívne zobrazená v ich  trojrozmernej 
štruktúre. 

Táto databáza poskytuje prehľadávanie náhodných diskontinuálnych epitopov (Browse) 
alebo nájdenie špecifického epitopu definovaného organizmu (Search) (Obr. 11). Na 
presnejšiu špecifikáciu cieľového epitopu je možné vyznačiť preferovanú oblasť informácií 
(Select search field). Pole „Input your string for searching“ slúži na zadanie kľúčových slov, 
resp. názov organizmu nášho záujmu. Po kliknutí na „and“ alebo „or“ (Options) môžeme 
zadávať ďalší text. V našom prípade sú to všetky informácie týkajúce sa epitopov Dengue 
vírusu, ktoré sa nachádzajú v databáze. Vyhľadávanie zahájime pomocou „Search“, pričom 
sa objaví výsledok vyhľadávania (Obr. 12).     

  

Obr. 11 Vyhľadávanie diskontinuálneho epitopu Dengue vírusu v CED databáze

Po zadaní našich kritérií vyhľadávania databáza ponúka tri rôzne dostupné diskontinuálne 
B lymfocytové epitopy s priradenými CEDID, ich konštitúciou a lokalizáciou. Taktiež ponúka 
3D vizualizáciu daného epitopu. Kliknutím na jednotlivé CEDID (CE0045) sa objaví tabuľka 
s presnými vopred zvolenými informáciami o nájdenom epitope. 
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Obr. 12 Výsledné internetové stránky vyhľadávania diskontinuálnych B 
lymfocytových epitopov Dengue vírusu v CED databáze. 

Hore – zoznam nájdených epitopov s príslušným ID, dole – tabuľka s informáciami 
o vybranom epitope (CEID: CE0045) 

Vysvetlivky jednotlivých informácií zvoleného epitopu: 

Vyhľadávaná informácia (Search 
Field)

Popis (Description)

Všetky oblasti (All fields) Všetky oblasti týkajúce sa inputu

I D d i s k o n t i n u á l n e h o e p i t o p u 
(Conformational epitope ID)

Unikátna identif ikácia pozostávajúca z  CE 
a ďalších 4 číslic

Konštitúcia a  lokalizácia (Constitution 
and location)

Aminokysel inové zvyšky a  ich lokal izácia 
definujúca epitop

Imunopravdepodobnos ť ep i topu 
(Epitope immunoproperty)

Pravdepodobnosť imunogénnosti epitopu

Príslušná protilátka (Corresponding 
antibody)

Protilátka rozpoznávajúca a  viažuca sa na 
diskontinuálny epitop

Experimentálna metóda (Experimental 
method)

Experimentálne techniky využívané pri identifikácii 
epitopu (röntgenová disfrakcia, NMR, phage 
display, overlapping peptides, ELISA, mutagenéza)
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Na základe výsledkov vyhľadávania kontinuálnych alebo diskontinuálnych B 
lymfocytových epitopov pomocou databáz môžeme nami identifikovaný peptid označiť za 
potenciálne špecifický epitop (t.j. nenachádza sa v databáze), za potenciálne nešpecifický 
epitop (t.j. nachádza sa v  databáze ako epitop iného organizmu) alebo za už objavený 
špecifický epitop (t.j. nachádza sa v  databáze ako epitop nami zvoleného cieľového 
organizmu). 

4.2 Algoritmy, servery a programy využívané pri predikcii B 
lymfocytových epitopov 

Predikcia B lymfocytových epitopov sa datuje od roku 1981, kedy Hopp a Woods [18] 
vyvinuli prvú predikčnú metódu. Odvtedy sa pokrok v  počítačových metódach zameriaval 
hlavne na predpovedanie kontinuálnych epitopov [19, 20] aj napriek tomu, že podstatná časť 
epitopov je diskontinuálna. Existuje iba niekoľko dostupných predikčných algoritmov 
založených na štruktúre s uspokojivými výsledkami. Preto sa v súčasnosti obracia pozornosť 
práve na tieto ťažšie predvídateľné diskontinuálne B lymfocytové epitopy. Presnosť predikcie 
metód sa neustále porovnáva a vylepšuje vďaka využívaniu sústavy aminokyselín, ktoré slúžia 
na zhotovenie profilov sekvencií. Rozoznávame štyri úrovne pri predikcii epitopov, a  to 
predikciu vychádzajúcu zo sekvencie epitopu, štruktúry epitopu, hybridných metód a 
konsenzu metódy. Predikčné metódy založené na aminokyselinovej sekvencii zahŕňajú všetky 
dostupné nástroje na predpovedanie kontinuálnych B lymfocytových epitopov, pričom 
väčšina serverov a  programov pre identifikáciu potenciálnych diskontinuálnych epitopov 
využíva štruktúru proteínu. Hybridné metódy umožňujú predikciu epitopov zo sekvencie a/
alebo 3D štruktúry proteínu. Podľa viacerých štúdií je však kombinácia a  porovnávanie 
jednotlivých predikčných metód najvhodnejším a  najspoľahlivejším spôsobom pri in silico 

mapovaní týchto epitopov, pričom sa dosahuje vyššia špecifickosť a citlivosť [19].  

Zdrojový antigén (Source antigen) Názov antigénu, na ktorom sa nachádza epitop  

Sekvenc ia zdro jového ant igénu 
(Sequence of source antigen)

ID sekvencie zdrojového antigéna z  databáz 
primárnych sekvencií (SwissProt ID, GenBank ID)

Š t r uk tú ra zd ro jového an t igénu 
(Structure of source antigen)

PDB ID zdrojového antigénu

Štruktúra komplexu Ag-Ab (Structure 
of Ag:Ab complex)

PDB ID zdrojového komplexu antigén:protilátka

Chemické vlastnosti zdroja antigénu 
(Chemoproperty of source antigen)

Pravdepodobnos ť chemických v las tnost í 
zdrojového antigénu (proteín, nukleová kyselina, 
glykán, lipid)

Referencia (Publication reference) Autori a PMIDs článkov citujúcich epitop

Poznámky (Comments) Rôzne informácie o diskontinuálnom epitope 
(rozdiel lokalizácie epitopu citovanom v  referencii 
a databáze sekvencií)
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Takéto konsenzus techniky predikcie sú náročnejšie, keďže neexistuje pravidlo, podľa 
ktorého by bolo možné s určitosťou predpovedať interakciu antigénu s  protilátkou [21]. 
Epitopy predikované na základe konsenzus metodiky však vykazujú vysoký stupeň 
predikovanej antigénnosti, flexibility,  povrchovej lokalizácie, asociácie s  predpovedanými 
beta-závitnicami, hydrofilnosťou (nie je podmienkou) a  naopak nízkou hydrofóbnosťou. 
Vybrané dostupné predikčné servery a programy na odhalenie kontinuálnych 
a diskontinuálnych B lymfocytových epitopov sú zoradené v Tabuľke 4.   

4.2.1 Predikčné algoritmy, servery a programy kontinuálnych B lymfocytových 
epitopov 

Značná časť dostupných predikčných metód sa upriamuje na kontinuálne epitopy 
vzhľadom na jednoduchšiu postupnosť pri predikcii narozdiel od predpovedania 
diskontinuálnych epitopov. Predikcia kontinuálnych B lymfocytových epitopov je podobná 
predikcii T lymfocytových epitopov, ktorá je na úrovni proteínovej aminokyselinovej sekvencie.  

V  súčasnosti existujú viaceré algoritmy na predikciu kontinuálnych B lymfocytových 
epitopov, ktoré dokážu obísť obmedzenia, s  ktorými sa stretávame pri experimentálnych 
technikách. Patria medzi ne Hopp a Woods [18], Kyte a Doolittle [22], Welling, Weijer [23], 
Parker, Guo [24], Kolaskar a Tongaonkar [25] alebo PEOPLE [26]. Takéto algoritmy sa 
využívajú v  rôznych počítačových metódach, ktoré sú založené na vlastnostiach 
aminokyselín, akými sú hydrofilnosť, náboj, povrchová dostupnosť, sekundárna štruktúra, 
flexibilita a antigénnosť. Nasledujúce kritéria s  ich prislúchajúcimi algoritmami sú najčastejšie 
zohľadňované pri predikcii kontinuálnych B lymfocytových epitopov. 

Kritérium Algoritmus

Antigénnosť Thornton (Protrusion Index) 
Hopp a Woods 
Kolaskar a Tongaonkar 
Westhof

Flexibilita Karplus a Schulz

Hydrofilnosť Goldman, Engelman a Steitz (GES) 
von Heijne 
Parker 

Hydrofóbnosť Kyte a Doolittle 
Janin, Sweet a Eisenberg 
Manavalan 
Fauchere

Povrchová dostupnosť Emini

Predikcia sekundárnej 
štruktúry

Garnier a Robson 
Pellequer (beta závitnice) 
Chou a Fasman (beta závitnice)
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Niektoré metódy sú pomocou informácií získaných z databáz známych kontinuálnych 
epitopov založené na technikách umelej inteligencie (machine learning approaches), podobne 
ako pri predikcii T lymfocytových epitopov. Na lokalizáciu kontinuálnych epitopov slúžia 
hidden Markov modely (HMM), umelé nervové systémy (ANN) a podporné riadiace systémy 
(SVM). Tieto metódy sú komplexnejšie, pričom pracujú na základe definovania dĺžkových 
znakov (lenght patterns) a rozlíšenia epitopových oblastí od neepitopových, vzhľadom na to, 
že obidva typy B lymfocytových epitopov sa vyznačujú variabilnou dĺžkou (3-85 
aminokyselín). Nevýhodami všetkých dostupných metód sú zostavenie testovacieho datasetu 
z obmedzeného počtu epitopov (~1000 epitopov a neepitopov) a  použitie náhodných 
peptidov, ako príklad neepitopových B lymfocytových epitopov. 

Klasický spôsob predikcie kontinuálnych B lymfocytových epitopov využíva metódu miery 
náchylnosti (propensity scale methods). Príslušná hodnota náchylnosti je na základe štúdií ich 
fyzikálno-chemických vlastností pridelená každej aminokyseline tvoriacej proteín. Na týchto 
vlastnostiach sú založené viaceré servery, ktorých predikčná presnosť varíruje od 50% do 
70% (napr. Bcepred).  

Medzi servery, ktoré využívajú umelý nervový systém, radíme ABCpred, BEST alebo 
BepiPred. BepiPred predikuje lokalizáciu kontinuálnych B lymfocytových epitopov pomocou 
kombinácie HMM modelu a metódy miery náchylnosti. Spomenuté servery patria k  
užívateľsky nenáročným a  dobre organizovaným, voľne dostupným bioinformatickým 
nástrojom. COBEpro je dvojkrokový systém pozostávajúci z priraďovania príslušných skóre 
pravdepodobnosti aminokyselinám predikovaného proteínu s využitím SVM, ktoré využíva pri 
výpočte hodnoty pravdepodobnosti epitopu. Táto metóda však nedokáže odlíšiť antigénne 
oblasti od neantigénnych, preto vyžaduje overenie takto predikovaných peptidov 
experimentálnymi technikami. 

Princíp konsenzus metodiky na predpovedanie kontinuálnych epitopov spočíva vo 
využívaní viacerých vybraných serverov. Príkladom je aj SCRATCH Protein Predictor, ktorý 
ponúka možnosť výberu z 15 predikčných serverov na odhalenie rôznych vlastností cieľových 
proteínových sekvencií (sekundárna a terciárna štruktúra, rozpustnosť, transmembránová 
predikcia, disulfidické mostíky alebo antigénnosť) a kontinuálne B lymfocytové epitopy 
(COBEpro). Okrem toho umožňuje bezplatné stiahnutie niektorých predikčných programov na 
akademické účely. 
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Tab. 4 Zoznam dostupných serverov a programov na predikciu kontinuálnych 
a diskontinuálnych B lymfocytových epitopov

Názov 
servera

Popis Zdroj Input

Kontinuálne epitopy

ABCpred P re d i k c i a B l y m f o c y t o v ýc h 
epitopov založená na umelom 
nervovom systéme

http://www.imtech.res.in/
raghava/abcpred/

FASTA

Bcepred P re d i k c i a k o n t i n u á l n y c h B 
l y m f o c y t o v ý c h e p i t o p o v 
z antigénnych sekvencií s využitím 
fyzikálno-chemických vlastností

http://www.imtech.res.in/
raghava/bcepred/

FASTA 
FASTA 
súbor

BCPREDS Predikčný server B lymfocytových 
epitopov

http://ailab.cs.iastate.edu/
bcpreds/

FASTA

Bepipred 
1.0

Server predikujúci lokalizáciu 
kontinuálnych B lymfocytových 
epitopov s využitím HMM a 
metódy využívajúcej vlastnosti 
aminokyselín

http://www.cbs.dtu.dk/
services/BepiPred

FASTA 
FASTA 
súbor

BEST P re d i k c i a B l y m f o c y t o v ýc h 
epitopov pomocou SVM

http://
biomine.ece.ualberta.ca/
BEST/

FASTA 
FASTA 
súbor

LBtope Server na predikciu kontinuálnych 
B lymfocytových epitopov

http://www.imtech.res.in/
raghava/lbtope/protein.php

FASTA 
FASTA 
súbor

IgPred Predikcia protilátkovo špecifických 
epitopov B lymfocytov

http://www.imtech.res.in/
raghava/igpred

FASTA 

COBEpro Predpovedanie kontinuálnych B 
lymfocytových epitopov

http://
scratch.proteomics.ics.uci.
edu/

FASTA

SVMTriP Nástroj na predikciu kontinuálnych 
antigénnych epitopov

http://sysbio.unl.edu/
SVMTriP

FASTA 

Diskontinuálne epitopy

CEP Predikčný server diskontinuálnych 
epitopov

http://196.1.114.49/cgi-
bin/cep.pl

PDB ID 
PDB súbor

DiscoTope P re d i k c i a d i s k o n t i n u á l n y c h 
epitopov založená na sekvencii/
štruktúre proteínov

http://www.cbs.dtu.dk/
services/DiscoTope/

PDB ID 
PDB súbor
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4.2.1.1 Príklady predikcie kontinuálnych B lymfocytových epitopov 

ABCpred 

Identifikácia segmentov kontinuálnych B lymfocytových epitopov patrí k prvotným krokom 
v hľadaní antigénnych determinantov patogénnych organizmov. Cieľom ABCpred servera je 
predikcia týchto epitopov v  rámci sekvencie antigénu pomocou rekurentného umelého 

BePro 
(PEPITO)

Predikcia diskontinuálnych B 
lymfocytových epitopov

http://
pepito.proteomics.ics.uci.e
du/

PDB ID 
PDB súbor

SEPPA 
2.0

Počítačový server na predikciu 
diskontinuálnych epitopov na 
proteínových antigénoch

http://badd.tongji.edu.cn/
seppa/

PDB ID 
PDB súbor

EpiSearch A u t o m a t i z o v a n á d e t e k c i a 
d i s k o n t i n u á l n y c h e p i t o p o v 
s  využitím peptidových sekvencií 
získaných z phage display

http://curie.utmb.edu/
episearch.html

FASTA 
PDB súbor

CBTOPE Predikcia diskontinuálnych B 
lymfocytových epitopov

http://www.imtech.res.in/
raghava/cbtope/

FASTA 
FASTA 
súbor

EPCES Predikcia antigénnych epitopov na 
povrchových proteínoch pomocou 
konsenzus vyhodnotenia

http://sysbio.unl.edu/
EPCES/

PDB ID 
PDB súbor

EPSVR Predikcia antigénnych epitopov 
s využitím SVR

http://sysbio.unl.edu/
EPSVR/

PDB ID 
PDB súbor

PEASE Predikcia epitopov pomocou 
sekvencií protilátok

http://www.ofranlab.org/
PEASE

PDB ID/PDB 
súbor Ag  
FASTA Ab

Kontinuálne a diskontinuálne epitopy

ElliPro Predikcia epitopov, ktoré sú 
rozpoznávané protilátkami

http://tools.iedb.org/ellipro/ FASTA 
Swiss-prot 
ID PDB ID 
PDB súbor

EPITOPIA Server na detekciu imunogénnych 
oblastí proteínových sekvencií 
alebo štruktúr

http://epitopia.tau.ac.il/ FASTA 
PDB ID 
PDB súbor

PepSurf Program na mapovanie epitopov 
s  využ it ím selekcie afinitných 
peptidov

http://pepitope.tau.ac.il/
sources.html

FASTA 
PDB ID 
PDB súbor
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nervového systému, ktorý využíva model s fixnou dĺžkou motívov aminokyselinových zvyškov. 
B lymfocytové epitopy získava z databázy BCIPEP, pričom súbor informácií pokrýva široké 
spektrum patogénnych druhov vírusov, baktérií, protozoí a  húb. Rozdielnu dĺžku epitopov 
ABCpred eliminuje skrátením alebo doplnením aminokyselinových zvyškov na terminálne 
oblasti predikovaného epitopu. Tento server dokáže rozlíšiť epitopy B lymfocytov od 
neepitopových oblastí s presnosťou 65.93%. 

Úvodná vyhľadávacia obrazovka servera ABCpred (Submission) poskytuje niekoľko 
nastavení podľa preferencií užívateľa (Obr. 13). Cieľovú sekvenciu vo FASTA formáte môžeme 
pomenovať pre rozlíšenie súčasne zadaných viacerých proteínov (1.). Aminokyselinovú 
sekvenciu hlavného povrchového antigénu 4 (major surface antigen 4) Anaplasma marginale 
(PDB ID: Q07408) získanú z  databázy Uniprot vo forme jednopísmenových označení 
vkladáme do poľa „Paste your sequence below“ alebo prostredníctvom nahraného súboru 
sekvencií (2.). Ďalej je možné stanoviť požadovanú hraničnú hodnotu (Treshold) 
z  ponúkaného rozmedzia 0.1 až 1, pričom 1 predstavuje najvyššiu hodnotu prislúchajúcu 
pravdepodobnému epitopu (3.). Zvýšením tejto hodnoty sa zvýši špecifickosť, ale zníži 
citlivosť. V  možnosti „Select a  window lenght to use for prediction“ je na výber dĺžka 
predikovaného epitopu v počte od 10 do 20 aminokyselín (4.). Po zadaní „ON“ pri možnosti 
nastavenia „Overlapping filter“ server vylúči prelínajúce sa sekvencie peptidov z  výslednej 
predikcie (5.).  

Po kliknutí na „Submit sequence“ sa po chvíli objaví výsledok predikcie (Obr. 14). 
Tabuľková forma výstupu je zostavená z úsekov aminokyselín od N- po C-terminálny koniec 
zadaného proteínu. Všetky predikované epitopy sú usporiadané podľa ich individuálneho 
skóre na základe testovaného rekurentného nervového systému (trained recurrent neural 
network), ktoré sa pohybuje nad vymedzenou hraničnou hodnotou. Peptid s najvyšším skóre 
je s najväčšou pravdepodobnosťou antigénny determinant.  
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Obr. 13 Úvodná vyhľadávacia obrazovka ABCpred servera

Obr. 14 Výsledná tabuľka predikcie kontinuálnych B lymfocytových epitopov 
hlavného povrchového antigénu 4 Anaplasma marginale pomocou ABCpred 
servera
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Okrem tohto výstupu nám server ponúka aj grafické znázornenie umiestnenia 
pravdepodobných epitopov v  rámci cieľovej sekvencie aminokyselín (OVERLAP DISPLAY) 
(Obr. 15). Predikované B lymfocytové epitopy (modrá farba) zaznačené v  rámci proteínovej 
kostry (čierna farba) slúžia užívateľom k rýchlej vizualizácii epitopov na proteíne. 

  

Obr. 15 Výsledné grafické znázornenie predikcie kontinuálnych B lymfocytových 
epitopov hlavného povrchového antigénu 4 Anaplasma marginale pomocou 
ABCpred servera

4.2.2 Predikčné algoritmy, servery a  programy diskontinuálnych B 
lymfocytových epitopov 

Vzhľadom na fakt, že diskontinuálne epitopy rozpoznávané protilátkami, resp. B 
lymfocytmi sú komplexnejšími štruktúrami na rozdiel od kontinuálnych epitopov, proces ich 
identifikácie je oveľa náročnejší. Predikcia diskontinuálnych B lymfocytových epitopov 
vyžaduje 3D štruktúru antigénu [27, 28]. V  roku 1999 Kolaskar a  Kulkarni-Kale využili 
štruktúru antigénu vírusu Japonskej encefalitídy na analýzu a  lokalizáciu diskontinuálnych 
epitopov výpočtom povrchovo-dostupných fragmentov aminokyselín. Zdokonalili tento 
algoritmus a  uviedli prvý softvér na predikciu diskontinuálnych epitopov. Medzi ďalšie 
počítačové algoritmy založené na štruktúre proteínu zaraďujeme Bayesian classifiers, SVR a 
random forest classifiers, ktoré sa spolu s   geometrickými atribútmi a špecifickými fyzikálno-
chemickými vlastnosťami (epitope-related propensity scales) využívajú v  predikčných 
metódach.  
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Hlavným poslaním CEP softvéru je, spolu s ďalšími štatistickými charakteristikami na 
lokalizáciu epitopov, generovať povrchové úseky antigénu a využiť ich priestorovú vzdialenosť. 
	 Ďalším softvérom bol DiscoTope, ktorý na základe kombinácie štatistík dokáže 
úspešne rozlíšiť epitopové oblasti od neepitopových. Metóda Rapbergera a  kol. (2007) 
predstavuje prvú formu predikcie diskontinuálnych epitopov, ktorá posudzuje aj informácie 
o protilátkach. Táto metóda je zostavená na základe komplementárneho geometrického tvaru 
antigénnych epitopov a  paratopov protilátok a väzbovej energie antigénu a  protilátky. 
Konštrukcia testovacieho datasetu zahŕňajúceho 3D štruktúry antigénov s  odvodenými 
epitopmi urýchlila vývoj predikcie diskontinuálnych B lymfocytových epitopov a  poskytla 
základ pre vyhodnocovanie metód. Vznikli nové efektívnejšie predikčné nástroje ako sú 
ElliPro, PEPITO a PEPOP. ElliPro je jedným z najkomplexnejších nástrojov v  tomto odvetví. 
Spolu s EPITOPIA a PepSurf patria k serverom, ktoré sú schopné predpovedať obidva typy 
epitopov. Pri predikcii diskontinuálnych antigénnych determinantov využívajú okrem PDB ID aj 
proteínovú sekvenciu vo FASTA formáte. Jednotlivým potenciálnym epitopom priradí skóre 
definované ako PI (Protrusion Index) hodnota. Server taktiež predikuje 3D štruktúru pomocou 
homológneho modelovania na základe užívateľom určenom templáte. Nakoniec z  takéhoto 
modelu sa počítačovými algoritmami identifikujú pravdepodobné B lymfocytové epitopy. 

V prípade, že terciárna alebo kvartérna štruktúra proteínu nie je známa, je možné využiť 
servery využívajúce primárnu sekvenciu aminokyselín alebo homológne modelovanie. 
V súčasnosti je k dispozícii iba niekoľko serverov, ktoré umožňujú predpovedať diskontinuálne 
epitopy len zo sekvencie antigénov, príkladom ktorého je CBTOPE. Takéto metódy však 
nevykazujú vysokú špecifickosť. Ďalšou možnosťou je vytvorenie homológneho modelu na 
základe podobnej štruktúry príbuzného proteínu a  podrobiť ho predikčnej analýze. 
Modelovanie antigénnych determinantov do 3D štruktúry zvyšuje presnosť predikcie 
predovšetkým diskontinuálnych epitopov a  napomáha pri identifikovaní hraničnej oblasti 
epitopov. Pri in silico mapovaní proteínových epitopov so známou alebo modelovanou 
trojrozmernou štruktúrou sa analyzuje stupeň vystavenia povrchu epitopu, spojitosť s beta-
závitnicovými štruktúrami, konformačné epitopy a  konečné zhodnotenie epitopov ako 
potenciálne antigénne oblasti. Vhodnými modelovacími programami dostupnými online sú 
Modeller alebo DNASTAR, ktoré sú bližšie popísané v kapitole Homológne modelovanie 
proteínov. 

4.2.2.1 Príklady predikcie diskontinuálnych B lymfocytových epitopov  

CBTOPE 

CBTOPE server patrí k  serverom, ktoré rozlišujú aminokyselinové zvyšky epitopov 
rozpoznávané protilátkami od neepitopových zvyškov proteínu. Na predikciu využíva metódu 
založenú na SVM v  rámci zadanej sekvencie. V  súčasnosti je k  dispozícii aj stiahnuteľný 
samostatný softvér CBTOPE Standalone software pre operačný systém Windows. Výhodou 
CBTOPE servera je jeho schopnosť predikovať diskontinuálne epitopy len na základe 
primárnej sekvencie antigénov. Využíva sa v  prípade, že nie je k  dispozícii trojrozmerná 
štruktúra cieľového proteínu alebo neexistuje žiadna homológna štruktúra. Presnosť tejto 
metódy sa pohybuje okolo 85%. 
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V  úvodnej stránke na predikciu epitopov (Submit sequence) na obrázku 16 môžeme 
zadať názov sekvencie a emailovú adresu, na ktorú sa odošle link s výsledkom analýzy (1.).  
Sekvenciu, resp. viacero sekvencií naraz vo forme štandardného FASTA formátu vložíme do 
poľa na to určeného (Sequence) alebo nahrajeme vo forme súboru (2.). Zvolili sme pilE4 
proteín Francisella tularensis subsp. holarctica (NCBI Reference Sequence: 119857), ktorý 
nemá k dispozícii 3D štruktúru. Poslednou špecifikáciou je nastavenie SVM hraničnej hodnoty 
(threshold) (3.), nad ktorou sa jednotlivé zvyšky aminokyselín budú považovať za súčasť 
predikovaného epitopu. Odporúčaná hodnota -0.3 bola stanovená na základe pozorovaní 
počas vývoja tohto servera. V  prípade potreby spoľahlivejšej alebo vysokej špecifickosti 
predikcie sa odporúča túto hodnotu zvýšiť. Na záver klikneme na „Run Prediction“, pričom sa 
po chvíli v tom istom okne objaví výsledok predikcie. 

Obr. 16 Úvodná internetová stránka CBTOPE servera na predikciu 
diskontinuálnych B lymfocytových epitopov na základe sekvencie pilE4 proteínu 
Francisella tularensis subsp. holarctica

 Počas analýzy je každej aminokyseline priradené SVM skóre (probability value), ktorého 
mierka sa pohybuje od 0 do 9 (Obr. 17, riadok 3) a  závisí od predvolenej manuálnej 
špecifikácie pred samotnou analýzou. Čím je táto hodnota vyššia, tým je vyššia aj 
pravdepodobnosť, že daný aminokyselinový zvyšok tvorí epitop rozpoznávaný protilátkou. 
Zvyšky potenciálneho B lymfocytového epitopu sú zvýraznené červenou v  rámci proteínovej 
sekvencie s prislúchajúcim skóre (hodnota >4). 
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Obr. 17 Výsledná internetová stránka CBTOPE servera s predikciou 
diskontinuálnych B lymfocytových epitopov vychádzajúca zo sekvencie pilE4 
proteínu Francisella tularensis subsp. holarctica

Grafické znázornenie výslednej predikcie na obrázku 17 pozostáva z troch riadkov: 

riadok 1 = pozícia aminokyselín  
riadok 2 = sekvencia aminokyselín  
riadok 3 = miera pravdepodobnosti súčasti epitopu daná pre každú aminokyselinu 

Viaceré predikčné servery a programy na predikciu diskontinuálnych epitopov vyžadujú 
trojrozmernú štruktúru proteínu. Každá objavená kryštalická proteínová štruktúra sa nachádza 
v databáze PDB a má priradené osobitné číslo, tzv. PDB ID. Ak nie je známa 3D štruktúra 
cieľového antigénu, je možné takúto štruktúru vytvoriť pomocou homológneho modelovania 
na základe podobnej štruktúry s príbuznou proteínovou molekulou. Vymodelované proteínové 
molekuly sa následne podrobia in silico mapovaniu B lymfocytov vybranými predikčnými 
metódami. 

SEPPA 

SEPPA server patrí k efektívnym bioinformatickým metódam na predikciu 
diskontinuálnych epitopov, pričom sa riadi dvoma konceptami, “unit patch of residue triangle” 
a koeficientom zhlukovania, ktoré popisujú priestorový kontext a  kompaktnosť proteínov. 
Ponúka dve možnosti vstupu, a  to PDB ID alebo súbor v  PDB formáte s  možnosťou 
vyznačenia požadovaných reťazcov. PDB ID môžeme nájsť v PDB databáze, ktorá ponúka aj 
grafické znázornenie vybraných štruktúr pomocou viacerých programov (Obr. 18).  

Do poľa „PDB ID“ vložíme príslušné označenie štruktúry a  do poľa „Chain(s)“ zvolíme 
preferovaný reťazec molekuly, ktorý chceme podrobiť predikcii (Obr. 19). Server ponúka aj iné 
možnosti vstupu, a to vloženie viacerých štruktúr alebo vstup vo forme súboru. Zvolili sme 
PDB ID proteínu OspB v komplexe s protilátkou (PDB ID: 1RJL) (1.) a príslušný reťazec A (2.). 
V  poslednom kroku je potrebné stanoviť požadovanú prahovú hodnotu predikcie 
„Threshold“ (3.). Server predvolí hodnotu 1.80, ktorá zodpovedá predpovedaniu 
aminokyselinových zvyškov epitopov s dostatočnou špecifickosťou, citlivosťou a presnosťou. 
V  prípade zvolenia nižšej hodnoty dôjde k  zvýšeniu citlivosti ale k  zníženiu špecifickosti 
a presnosti predikcie.  
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Obr. 18 Kryštalická štruktúra komplexu povrchového membránového proteínu 
OspB-CT (A) Borrelia burgdorferi a  baktericídneho fragmentu Fab-H6831 (B) 
zobrazená pomocou JSmol programu (PDB). Beta skladaný list – žltá farba, helix 
– ružová farba 

Obr. 19 Úvodná internetová stránka SEPPA servera na predikciu 
diskontinuálnych B lymfocytových epitopov na základe 3D štruktúry A reťazca 
OspB proteínu Borrelia burgdorferi

$  188



Po kliknutí na „Submit“ sa zobrazia predikované diskontinuálne epitopy. Výsledná 
internetová stránka obsahuje sumarizáciu a  grafické znázornenie sekvencie analyzovaného 
proteínu s  rozlíšenými epitopovými (žltá farba; 4.) a  neepitopovými aminokyselinovými 
zvyškami (čierna farba; 5) (Obr. 20). Zvyšky aminokyselín tvoriace jadro sú vyznačené malými 
písmenami. V  prípade detailných výsledkov predikcie server ponúka stiahnutie súboru 
s  jednotlivými predikovanými skóre (score file) priradené aminokyselinovým zvyškom na 
základe charakteristiky susediacich zvyškov. Vyšš ie skóre reprezentuje vyšš iu 
pravdepodobnosť ich prítomnosti v diskontinuálnom epitope.  

Obr. 20 Výsledná internetová stránka SEPPA servera s predikciou 
diskontinuálnych B lymfocytových epitopov A  reťazca proteínu OspB Borrelia 
burgdorferi 

Predikovaný epitop je možné vizualizovať pomocou programu Jmol vo viacerých 
prevedeniach. Kliknutím na „View 3D structure in Jmol“ sa objaví trojrozmerná štruktúra 
proteínu s farebne rozlíšenými zvyškami aminokyselín (RWB gradient) na základe priradených 
skóre (Obr. 21). Odtiene od modrej po červenú reprezentujú stúpajúcu antigénnosť. Tie 
aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú na reťazcoch proteínov v  mieste väzby s  protilátkou, 
môžeme posudzovať za antigénne determinanty. 
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Obr. 21 3D grafické znázornenie predikovaného diskontinuálneho B 
lymfocytového epitopu A reťazca proteínu OspB Borrelia burgdorferi 
prostredníctvom Jmol programu (SEPPA). 

vľavo – farebne odlíšené aminokyselinové zvyšky epitopov od neepitopových zvyškov (wireframe 
model), vpravo –  guľovito zvýraznené aminokyselinové zvyšky epitopov (Higlighted epitope 

residues predicted) 
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5. ZÁVER 
Imunoinformatická analýza má vo výskume neoceniteľný význam. Identifikácia epitopov 

ako najmenších imunitných jednotiek schopných vyvolať účinnú imunitnú odpoveď bez 
škodlivých vedľajších vplyvov na ľudský organizmus je dôležitá predovšetkým z  hľadiska 
imunodetekcie a  imunoterapie. Hlavným cieľom predikcie a  identifikácie antigénnych 
determinantov je vytvorenie molekúl, ktoré napodobňujú štruktúru a  funkciu epitopu [29]. 
Aplikuje sa pri detekcii peptidov, ako kandidátov pre subjednotkové vakcíny, štúdiu 
molekulárnej podstaty autoimunitných ochorení, liečbe alergií, vývoji diagnostických testov 
a v neposlednom rade pri štúdiu štruktúry proteínov. Z  týchto dôvodov je vývoj predikčných 
metód a serverov na identifikáciu a  mapovanie potenciálnych antigénnych determinantov 
dôležitý z  hľadiska imunitných a  infekčných ochorení. Vhodne zvolené bioinformatické 
mapovanie proteínových povrchových oblastí rozpoznávaných T- alebo B lymfocytmi či 
protilátkami môže za pomoci rekombinantných technológií dopomôcť k  tvorbe vakcín alebo 
ich komponentov [30]. Peptidové vakcíny schopné navodiť imunitnú odpoveď voči danému 
patogénu sú na rozdiel od aplikácie usmrtených alebo oslabených celých mikroorganizmov 
bezpečnejšie. V  súčasnosti sú viaceré potenciálne epitopové vakcíny namierené proti 
niektorých typom rakoviny v  štádiu klinického testovania. Navyše na základe známych 
sekvencií epitopov sa môžu syntetizovať peptidy mimikujúce natívne epitopy, ktoré slúžia na 
dizajnovanie imunotestov na diagnostiku rôznych ochorení u ľudí (napr. tuberkulóza) [31].  
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Kapitola 6 

IN SILICO ANALÝZY PREDPOKLADANIA POSTTRANSLAČNÝCH 
MODIFIKÁCIÍ PROTEÍNOV 

Lenka Potočňáková a Ľuboš Čomor  

(Obaja autori majú rovnaký podiel) 

1. ÚVOD 
Proteóm predstavuje dynamický a  omnoho komplexnejší systém ako genóm bunky, 

vďaka schopnosti génov kódovať viaceré proteíny. Diverzitu proteómu zvyšujú posttranslačné 
modifikácie (PTMs) proteínov (Obr. 1), ktoré sú súčasťou posledného štádia proteosyntézy, a 
vďaka nim, môžu proteíny získať rôzne funkcie. Takmer všetky novovzniknuté polypeptidové 
reťazce na ribozómoch v bunkách, sú biochemicky pozmenené, pričom tieto zmeny môžu 
prebiehať aj počas celej existencie proteínov [1]. Počas modifikácií dochádza ku kovalentným 
väzbám medzi aminokyselinovými sekvenciami a funkčnými skupinami (acetáty, fosfáty, rôzne 
lipidy a uhľovodíky) alebo inými proteínmi. Takéto jednoduché pridávanie alebo odstraňovanie 
molekúl často patrí k  reverzibilným reakciám alebo ide o nevratné, termodynamicky závislé 
deje, akým je proteolytické štiepenie. Hoci bolo objavených viac ako 350 typov 
posttranslačných modifikácií, iba niekoľko z nich je v  súčasnosti dobre charakterizovaných 
(Tab. 1 sumarizuje vlastnosti niektorých najvýznamnejších PTMs). Tieto modifikácie 
najčastejšie zahŕňajú fosforyláciu, glykozyláciu, ubikvitináciu, nitrozyláciu, metyláciu, 
acetyláciu, lipidáciu a proteolýzu a sú predmetom štúdia súčasnej bunkovej biológie. 

Posttranslačné modifikácie majú veľký význam v  biologickom systéme (Obr. 2). Okrem 
skladania (foldingu) a  opätovného skladania (refoldingu) proteínov, majú modifikácie 
aminokyselín rozhodujúcu úlohu v štruktúrnej a  funkčnej diverzite proteínov. PTMs v značnej 
miere ovplyvňujú biochemickú podstatu proteínov prostredníctvom proteolytického štiepenia, 
pridaním alebo odstránením modifikujúcej skupiny k  jednej alebo viacerým aminokyselinám, 
pomocou zmien chemických vlastností aminokyselín alebo navodením vzniku štruktúrnych 
zmien v proteínoch. Takto prispievajú k zapojeniu proteínov do rôznych molekulových úloh 
v  bunkových dejoch, akými sú enzymatická aktivácia/inaktivácia, lokalizácia a  interakcia 
proteínov s  ďalšími bunkovými molekulami, modulácia signálnych kaskád, degradácia 
proteínov, oprava DNA a bunkové delenie a obrana a imunitná regulácia [2]. 
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Obr. 1 Posttranslačné modifikácie 

Posttranslačné modifikácie sú kľúčovými dejmi, ktoré zvyšujú proteomickú diverzitu. 
Ľudský genóm obsahuje približne 20-25 tisíc génov, zatiaľ čo proteóm pozostáva z viac ako 
milióna proteínov. Zmeny počas transkripcie (rôzne hladiny mRNA) zväčšujú transkriptóm 
a  rozmanité modifikácie po translácii vedú k  exponenciálnemu nárastu komplexnosti 
proteómu [3]. 

Obr. 2 Schematické znázornenie modifikácií proteínov zodpovedných za 
reguláciu biologických procesov
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Tab. 1 Niektoré významné a  často sa vyskytujúce posttranslačné modifikácie 
proteínov

2. IDENTIFIKÁCIA POSTTRANSLAČNÝCH MODIFIKÁCIÍ 
PROTEÍNOV 

Identifikácia, charakterizácia a mapovanie PTMs špecifických aminokyselinových zvyškov 
v  proteínoch je dôležitá z  hľadiska pochopenia ich funkčného významu v  biologickom 
kontexte. V  súčasnosti existuje mnoho génových produktov, ktorých homológia s  inými 
proteínmi s definovanou funkciou nie je známa. Odhalenie PTMs sa využíva nie len pri štúdiu 
štruktúr a  funkcií upravených proteínov, ale taktiež aj v cielenej terapii a prevencii ochorení. 
Strata alebo abnormálne modifikácie proteínov vedú k  ich nefunkčnosti, a  tým k narušeniu 
homeostázy a rozvoju viacerých chronických ochorení (neurodegeneratívne a srdcovo-cievne 
poruchy, diabetes) alebo rakoviny [4]. Preto sa v súčasnoti vyvíja snaha o odhalenie 
proteínových modifikácií pomocou in silico techník a/alebo experimentálnych metód a využitie 
modifikujúcich enzýmov alebo synteticky pripravených peptidov s danými PTMs [5] ako 
terapeutické ciele. 

Typ PTM Funkcia / Vlastnosť
Fosforylácia Reverzibilná aktivácia/inaktivácia enzýmovej aktivity, 

modulácia molekulových interakcií, signalizácia

Acetylácia Stabilita proteínu, ochrana N-konca, regulácia    
proteín-DNA interakcií (históny)

Metylácia Regulácia génovej expresie

Acylácia, 

modifikácia mastných kyselín

Bunková lokalizácia a  dosiahnutie cieľových signálov, 
p r i p e v n e n i e k  m e m b r á n e , m e d i á t o r                   
proteín-proteínových interakcií

Glykozylácia Reve r z i b i l ná exk réc i a p ro t e í nov, v zá j omné 
rozpoznávanie/signalizácia buniek, regulačné funkcie

GPI kotva Pripevnenie enzýmov a receptorov na membránu

Hydroxyprolín Stabilita proteínov a ligand-proteínových interakcií

Sulfácia Modulátor proteín-proteínových a ligand-receptorových 
interakcií

Tvorba disulfidických mostíkov Intra- a intermolekulové prepojenie, stabilita proteínov

Deamidácia Pravdepodobný regulátor l igand- a  prote ín- 
proteínových  interakcií, chemický artefakt

Pyroglutámová kyselina Stabilita proteínov, blokovanie N-konca

Ubikvitinácia Deštrukčný signál

Nitrácia tyrozínu Oxidatívne poškodenie počas zápalu
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Tandemová hmotnostná spektrometria (MS/MS) sa stala štandardnou metódou na 
identifikáciu posttranslačných modifikácií proteínov. V súčasnosti existujú viaceré proteomické 
postupy, zahŕňajúce kombináciu hmotnostnej spektrometrie a na afinite založených metodík 
(ELISA, Western a Eastern blotting), vďaka ktorým je možné nielen identifikovať a kvantifikovať 
proteíny, ale aj odhaliť PTMs z proteínovej zmesi [6]. Taktiež sa využíva cielená mutagenéza 
alebo pokročilejšie techniky, využívajúce peptidové/proteínové arrays či monoklonálne 
protilátky namierené proti modifikovaným aminokyselinám [7]. Experimentálna identifikácia 
takýchto miest v proteínoch je však časovo náročná a často limitovaná možnosťou použitia 
špecifických tkanív a  buniek alebo enzymatických reakcií, keďže vyžaduje izoláciu správne  
spracovaného proteínu v dostatočnom množstve pre biochemické štúdie. Dynamická 
komplexnosť PTMs in vivo a  ich nízky výskyt sú ďalšími nevýhodami pri priamej lokalizácii 
modifikujúcich miest. Aj napriek tomu sa vďaka neustálemu zdokonaľovaniu týchto techník 
darí odhaľovať čoraz viac informácií o PTMs na proteomickej úrovni, funkčná analýza PTMs 
však stále zaostáva. Dáta o  proteóme, získané pomocou „high-throughput“ metód, nie je 
možné jednoznačne interpretovať bez predchádzajúcej znalosti proteínových modifikácii. 
Tieto vedomosti sa využívajú pri bioinformatických analýzach proteínových sekvencií [8].  

2.1 In silico predikcia miest posttranslačných modifikácií proteínov 
In silico predikcia predstavuje perspektívnu alternatívnu a/alebo doplňujúcu stratégiu pri 

spracovávaní prvotných dát o proteóme, čím  môže výrazne zredukovať počet cieľových 
molekúl v  želanom experimente. Aj keď sú predikčné nástroje mimoriadne sľubnou 
a dôležitou súčasťou analýzy PTMs, môžu zlyhať v predpovedaní skutočných modifikujúcich 
miest vybraných proteínov (falošne negatívne PTMs) alebo udávať viacero rôznych miest, 
ktoré nie sú modifikované in vivo (falošne pozitívne PTMs). Preto každé predpovedané PTM 
miesto sa musí potvrdiť pomocou in vivo alebo in vitro metód. Vďaka pokroku v proteomike, 
ktorá definuje stále viac takýchto miest, sa aj predikčné algoritmy stále zdokonaľujú a stávajú 
sa presnejšími. V  súčasnosti je bioinformatická analýza súčasťou interpretácie všetkých 
proteomických PTM experimentov. Výber vhodných predikčných nástrojov závisí od 
cieľového proteínu, jeho taxonomického zaradenia a  subcelulárnej lokalizácie. Vzťah 
a  prepojenie medzi jednotlivými databázami a  predikčnými metódami sú schematicky 
znázornené na obrázku 3.  

2.1.1 Využitie databáz pri in silico predikcii posttranslačných modifikácií 
proteínov 

Vzhľadom na značný pokrok v proteomike sú databázy posttranslačných modifikácií 
proteínov v  súčasnosti na porovnateľnej úrovni ako genomické alebo proteínové databázy. 
Tieto databázy o  PTMs môžu okrem vlastností a  miest modifikácii obsahovať aj primárne 
dáta, ktoré slúžia ako referencia pri interpretácii proteomických experimentov na rozdiel od 
náročnejšieho vyhodnotenia výsledkov de novo [9]. Aj keď sú známe viaceré chemické 
modifikácie a rodiny enzýmov zodpovedné za modifikačné procesy u  prokaryotov a 
eukaryotov, existuje len málo informácií o  typoch, miestach modifikácii a  o  jednotlivých 
enzýmoch, ktoré navodzujú určitú zmenu proteínu. Tento nedostatok sa snažia sprehľadniť 
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databázy, ktoré zhromažďujú dáta o  experimentálne identifikovaných  posttranslačných 
modifikáciách proteínov. Databázy PTMs sú súčasťou analýz jednotlivých proteínov alebo 
celých proteómov daného organizmu, vďaka čomu sa vyselektujú cieľové proteíny ešte pred 
prvotným experimentom. Taktiež slúžia na prehľadávanie existujúcich PTMs proteínov 
pri  porovnaní identifikovaných PTMs po samotnom experimente. Okrem zdroja rôznych 
informácií týkajúcich sa funkčných úloh a štruktúr modifikovaných miest na polypeptidových 
reťazcoch, tvoria aj dátový súbor pre zdokonalenie predikcie pomocou počítačových 
algoritmov. Existujú rôzne databázy zoskupujúce takmer všetky manuálne zadávané PTMs 
proteínov, druhovo-špecifické databázy špecializujúce sa na určitý typ modifikácií alebo sú 
tieto databázy navzájom prepojené. S narastajúcim počtom novoobjavených modifikačných 
miest proteínov sa aj databázy stále rozširujú a  obohacujú znalosť proteómov viacerých 
druhov organizmov, a tým dávajú možnosť zdokonalenia a spresnenia predikčných algoritmov 
využívaných v bioinformatických nástrojoch. 

Obr. 3 Schéma analýzy posttranslačných modifikácií 

Voľne dostupná databáza RESID ako komplexný súbor anotácií a  štruktúr PTMs 
poskytuje výber rôznych vstupov, na základe ktorých je možné získať požadované informácie 
o  modifikáciách cieľového proteínu (Obr. 4). Každá modifikácia má systematický 
a  alternatívny názov, atómový a hmotnostný vzorec, enzymatickú aktivitu navodzujúcu 
modifikáciu, kľúčové slová, literárne citácie, referencie na Gen Ontology (GO), štruktúrny 
diagram a  molekulárny model. Navyše zobrazuje anotácie PTMs v  UniProtKB/Swiss-Prot 
databáze. HPRD databáza taktiež obsahuje vysoko kvalitné anotácie rôznych proteínov, ktoré 
sú asociované s  ľudskými ochoreniami. Existuje aj niekoľko manuálne spravovaných        
PTM-špecifických databáz, napr. O-GlycBase, Phospho. ELM a  PhosphoSite, ktoré 
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poskytujú dostatočné množstvo experimentálnych dát. V tabuľke 2 sa nachádzajú ďalšie, 
často využívané databázy pri in silico analýze posttranslačných modifikácii proteínov. 

Obr. 4 Možnosti vyhľadávania PTMs proteínov v RESID databáze
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Tab. 2 Zoznam dostupných databáz, obsahujúcich posttranslačné modifikácie 
proteínov

Názov databázy Popis Zdroj

CPLM Zdroj modifikácii lyzínov v proteínoch 
(PLMs)

http://cplm.biocuckoo.org/

dbGSH D a t a b á z a , k t o r á z a h ŕ ň a 
experimentálne dokázané cysteín  
S-glutationylačné (GSH) miesta 
viacerých druhov organizmov

http://csb.cse.yzu.edu.tw/
dbGSH/

dbPTM Informatívny zdroj PTMs proteínov 
o b s a h u j ú c i e x p e r i m e n t á l n e 
dokázané modifikácie a  manuálne 
ošetrené MS/MS peptidy spojené 
s PTMs z vedeckých článkov

http://dbptm.mbc.nctu.edu.tw/
index.php

DSDBASE Databáza disulf idických väzieb 
proteínov zahŕňajúca informácie o 
n a t í v n y c h a  s t e re o c h e m i c k y 
pravdepodobných disulfidoch medzi 
pármi aminokyselinových zvyškov v 
proteíne

http://caps.ncbs.res.in/dsdbase/
dsdbase.html

HPRD Dataset proteínov asociovaných 
s ľudskými ochoreniami a ich PTMs

http://www.hprd.org/

O-GlycBase Databáza O- a  C-glykozylovaných 
proteínov

http://www.cbs.dtu.dk/
databases/OGLYCBASE/

PHOSIDA Zdroj informácií o  fosforyláci i , 
acetylácii a N-glykozylácii proteínov

http://www.phosida.com/

Phospho.ELM Databáza serínových, treonínových 
a tyrozínových fosforylačných miest 

http://phospho.elm.eu.org/

PhosphoSitePlus Online zdroj fosforylačných miest 
v proteínoch potvrdených in vivo

http://www.phosphosite.org/
homeAction.do

ProteomeScout Da tabáza ex i s t u j úc i ch a l ebo 
cieľových proteínov a PTMs, ktoré je 
možné vizualizovať a analyzovať

https://
proteomescout.wustl.edu/

PTM-SD D a t a b á z a e x p e r i m e n t á l n e 
anotovaných a štruktúrnych PTMs

http://www.dsimb.inserm.fr/
dsimb_tools/PTM-SD/

PTMCode Zdroj známych a  predikovaných 
funkčných spojení medzi PTMs 
proteínov a  medzi interagujúcimi 
proteínmi

http://ptmcode.embl.de/	  
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2.1.2 Využitie serverov pri in silico predikcii posttranslačných modifikácií 
proteínov 

Vhodná predikcia PTMs miest môže napomôcť k  súhrnu dát sekvencií genómu 
a proteómu, a tým aj k pochopeniu jednotlivých funkcií proteínov. Predikčné nástroje by mali 
byť v  prvom rade presné a  rýchle pri skríningu celého proteómu daného organizmu [10]. 
Väčšina PTMs sa vyskytuje v špecifických motívoch v sekvencii daného proteínu. Keďže tieto 
rozpoznávacie miesta sú často vysoko variabilné, nie je možné ich odhaliť pomocou 
podobných čŕt daných sekvencií. Modifikujúce enzýmy rozpoznávajú natívnu trojrozmernú 
štruktúru akceptorového miesta proteínu, preto by mali byť štruktúrne motívy cieľových 
proteínov konzervatívne. Túto skutočnosť zohľadňujú aj počítačové rozpoznávacie techniky, 
akými sú „artificial neural networks“ (umelé nervové systémy, ANNs), „hidden Markov models“ 
(HMMs) alebo „support vector machines“ (podporné riadiace systémy, SVMs), ktoré sú 
zahrnuté v  rôznych počítačových programoch. Na základe zhromaždených informácií 
o sekundárnej a terciárnej štruktúre experimentálne dokázaných alebo in silico predikovaných 
modifikačných miest dokážu tieto programy predpovedať úseky modifikovaných aminokyselín 
s rôznou pravdepodobnosťou.  

Vzhľadom na enormné množstvo rôznych typov modifikácii proteínových štruktúr, 
neexistuje taký in silico nástroj, ktorý by slúžil na predikciu všetkých PTMs. Preto sa väčšina 
predikčných bioinformatických metód upriamuje na určitý typ modifikácií, aj keď pomocou 
niektorých serverov (napr. PeptideMap) je možné predikovať niekoľko typov z  cieľovej 
aminokyselinovej sekvencie súčasne [11]. V  Tabuľke 3 je zoznam najvýznamnejších 

PTMfunc Zdroj predikovaných funkčných 
PTMs proteínov

http://ptmfunc.com/

RedoxDB Databáza manuálne zadávaných 
e x p e r i m e n t á l n e d o k á z a n ý c h 
oxidatívnych modifikácií proteínov

http://
biocomputer.bio.cuhk.edu.hk/
RedoxDB/

RESID S ú b o r a n o t á c i í a  š t r u k t ú r 
proteínových modifikácií zahŕňajúci 
PTMs v am ino - a ka rboxy l -
terminálnych peptidových reťazcoch 
a ich väzieb

http://pir.georgetown.edu/resid/

topPTM D a t a b á z a o b s a h u j ú c a 
experimentálne dokázané PTMs 
z dostupných databáz a  vedeckých 
článkov a anotácie miest PTMs 
transmembránových proteínov so 
štruktúrnou topológiou

http://topptm.cse.yzu.edu.tw/

UbiProt Súbor významných dát, týkajúcich 
sa rôznych proteínových substrátov 
ubikvitinácie

http://ubiprot.org.ru/
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počítačových programov a serverov, ktoré dokážu identifikovať potenciálne modifikačné 
miesta proteínov. Tieto metódy vyžadujú sekvenciu cieľového proteínu, ktorá slúži ako 
vstupný zdroj pre numerické vyhodnotenie na základe použitých algoritmov. Niektoré 
využívajú aj ďalšie špecifické informácie (napr. 3D štruktúra proteínu), ktoré napomáhajú 
presnejšej predikcii. 

PTMs, ktoré je možné predikovať pomocou dostupných serverov sa delia na tri väčšie 
skupiny: 

• väzba chemických skupín: fosforylácia, glykozylácia, glykácia, acetylácia, sulfácia, 
väzba lipidov, sumoylácia,  

• štiepenie peptidov/proteínov: signálne peptidy, propeptidy, tranzitné peptidy,, 
spracovanie vírusových polyproteínov, štiepenie kaspázami, proteazómové štiepenie,  

• triedenie proteínov/subcelulárna lokalizácia: sekrécia, vstup do mitochondrií 
a chloroplastov, export z jadra, včlenenie do membrán.  

Tab. 3 Zoznam vybraných dostupných bioinformatických nástrojov na predikciu 
rôznych skupín PTMs proteínov

Názov programu Popis Zdroj

Väzba chemických skupín

DictyOGlyc Server na predikciu GlcNAc  
O - g l y k o z y l a č n ý c h m i e s t 
v  p ro t e í n o c h D i c t y o s t e l i u m 

discoideum na základe ANN

http://omictools.com/dictyoglyc-
s3005.html

GPS-SUMO Server na predikciu sumoylačných 
miest a SUMO- in terakčných 
motívov (SIMs) v proteínoch

http://sumosp.biocuckoo.org/

LipoP Server na predikciu lipoproteínov 
a  s i g n á l n y c h p e p t i d o v 
u Gramnegatívnych baktérií

http://www.cbs.dtu.dk/services/
LipoP/

LysAcet Algoritmus na predpovedanie 
acetylácie lyzínov

http://www.biosino.org/LysAcet/

Motifs tree Predikčný nástroj na odhalenie 
š t i epen i a ( IMC ) i n i c i ačného 
me t i on í nu a Nα - t e rm iná l ne j 
acetylácie (N-Ac) v  ľudských 
proteínoch

http://terminus.unige.ch/

NetAcet Server na predikciu N-terminálnej 
acetylácie u eukaryotov

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetAcet/
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NetGlycate Predikčný server na predpovedanie 
g l y k á c i e ε l y z í n o v v 
aminokyselinových skupinách u 
cicavcov

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetGlycate/

NetCGlyc S e r v e r n a p r e d p o v e d a n i e             
C - m a n o z y l a č n ý c h m i e s t 
v proteínoch cicavcov

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetCGlyc/

NetNGlyc S e r v e r n a p r e d i k c i u                      
N-glykozylačných miest v ľudských 
proteínoch s využitím ANN

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetNGlyc/

NetOGlyc Predikčný server na odhalenie     
O-glykozylačných miest GalNAc 
mucínového typu v  proteínoch 
cicavcov

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetOGlyc/

NetPhos Server na predikciu fosforylácie 
serínov, treonínov a  tyrozínov 
v eukaryotických proteínoch

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetPhos/

NetPhosK Predikčný server na predpovedanie 
fosforylačných miest špecifických 
kináz v proteínoch eukaryotov

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetPhosK/

GPS 3.0 S o f t v é r n a p r e d p o v e d a n i e    
kináza-špecifických fosforylačných 
miest v  proteínových sekvenciách 
cicavcov

http://gps.biocuckoo.org/
index.php

Myristoylator Server na predikciu N-terminálnej 
myristoylácie glycínov v proteínoch 
na základe ANN

http://web.expasy.org/
myristoylator/

PHOXTRACK Metóda na porovnávanie aktivít 
kináz rôznych fosfoproteómov 
a  i d e n t i f i k á c i u k ľ ú č o v ý c h 
regulačných proteínov

http://phoxtrack.molgen.mpg.de/

PSKAcePred N e š p e c i f i c k á m e t ó d a n a 
predpovedanie acetylácie lyzínov 
založená na SVM

http://omictools.com/
pskacepred-s4402.html

SUMOhydro Metóda na predikciu sumoylácie 
lyzínov v  proteínoch za pomoci 
hydrofóbnosti a asistencie SVM

http://protein.cau.edu.cn/others/
SUMOhydro/introduction.html

%206

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGlycate


SUMOplot P r o g r a m n a a n a l ý z u , 
predpovedanie a  vyhodnotenie 
s u m o y l a č n ý c h m i e s t 
v proteínových sekvenciách

http://www.abgent.com/
sumoplot

Sulfinator Program na predikciu sulfačných 
tyrozínových miest v proteínoch

http://web.expasy.org/sulfinator/

YinOYang Predikčný nástroj na odhalenie     
O-ß-GlcNAc väzbových miest 
v  prote ínových sekvenc iách 
eukaryotov

http://omictools.com/yinoyang-
s3006.html

Štiepenie peptidov

Cascleave Program na predikciu štiepiacich 
miest kaspáz v  proteínových 
sekvenciách

http://www.structbioinfor.org/
cascleave2/PROGRAMS.html

ChloroP Predikčný server na predpovedanie 
pr í tomnost i ch loroplastových 
t r a n z i t n ý c h p e p t i d o v 
v proteínových sekvenciách

http://www.cbs.dtu.dk/services/
ChloroP/

GPS-PUP Počítačový nástroj na predikciu 
pupylačných miest

http://pup.biocuckoo.org/

NetChop Predikčný server na identifikáciu 
proteazómových štiepiacich miest 
u ľudí

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetChop/

PAProC Algoritmus na predikciu štiepiacich 
miest 20S proteazómov u ľudí 
a  k v a s i n i e k z a l o ž e n ý n a 
experimentálnych dátach

http://paproc.de/

Pcleavage M e t ó d a n a p r e d p o v e d a n i e 
proteazómových štiepiacich miest 
založená na SVM

http://www.imtech.res.in/
raghava/pcleavage/

SignalP Server na predikciu prítomnosti 
a  lokalizácie štiepiacich miest v 
s i g n á l n y c h p e p t i d o c h 
u prokaryotov a eukaryotov

http://www.cbs.dtu.dk/services/
SignalP/

TatP S e r v e r n a p r e d p o v e d a n i e 
p r í t o m n o s t i a  l o k a l i z á c i e          
dvoj-arginínových štiepiacich miest 
v signálnych peptidoch u baktérií

http://www.cbs.dtu.dk/services/
TatP/
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Triedenie proteínov / subcelulárna lokalizácia

NetNES Server na predikciu signálov, 
používaných pri výstupe z jadra, 
o b h a t e n ý c h o  l e u c í n y 
v eukaryotických proteínoch

http://www.cbs.dtu.dk/services/
NetNES/

SecretomeP Predikčný server na ab initio 
odhalenie neklasickej proteínovej 
sekrécie

http://www.cbs.dtu.dk/services/
SecretomeP/

TargetP Predikčný server na odhalenie 
s u b c e l u l á r n e j l o k a l i z á c i e 
eukaryot ických prote ínov na 
zák l ade i ch N- te rm iná lnych 
presekvencií

http://www.cbs.dtu.dk/services/
TargetP/

TMHMM S e r v e r n a p r e d p o v e d a n i e 
t r ansmembránových he l i xov 
v proteínoch

http://www.cbs.dtu.dk/services/
TMHMM/

Nezaradené

PeptideMap Nástroj na odhalenie viacerých 
modifikácií jednej alebo dvoch 
aminokyselín v  polypeptidových 
sekvenciách 

http://prowl.rockefeller.edu/
prowl/peptidemap.html

CarSPred S o f t v é r n a p r e d i k c i u 
karbonylačných miest v ľudských 
proteínoch

http://sourceforge.net/projects/
hqlstudio/files/CarSPred-1.0/

CYSREDOX Predikčná metóda na odhalenie 
redoxného stavu cysteínov v 
p r o t e í n o c h p o m o c o u 
mnohopočetných porovnávaní 
sekvencií

http://manaslu.aecom.yu.edu/
cysredox.html

GSTPred Server špecializovaný na glutatión 
S- t rans fe rázové mod i f i kác ie 
v proteínoch

http://www.imtech.res.in/
raghava/gstpred/

ISSPred Server na identifikáciu inteínov 
v proteínových sekvenciách

http://www.imtech.res.in/
raghava/isspred/

MeMo Predikčný server na odhalenie 
metylácie arginínov a  lyzínov 
založený na SVM

http://
www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/
~tigerchen/memo.html
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3. PRÍKLADY VYUŽITIA PROGRAMOV NA PREDIKCIU PTMS 

3.1 Fosforylácia 
Proteínová fosforylácia patrí medzi najdôležitejšie a  najpreštudovanejšie posttranslačné 

modifikácie. Táto reakcia je reverzibilná a  zohráva kritickú úlohu pri regulácii mnohých 
bunkových procesov vrátane bunkového cyklu, rastu, apoptózy a transdukcie signálu. Aj keď 
bola fosforylácia pozorovaná pri bakteriálnych proteínoch, najrozšírenejšia je v eukaryotických 
bunkách. Predpokladá sa, že až jedna tretina ľudského proteómu je v  určitom čase 
substrátom pre fosforyláciu [12].  

3.1.1 Mechanizmus fosforylácie 
Fosforylácia sa v  eukaryotických bunkách vyskytuje len na bočných reťazcoch troch 

aminokyselín – serín, treonín a  tyrozín. Tieto aminokyseliny majú nukleofilnú (-OH) skupinu, 
ktorá sa viaže na terminálnu fosfátovú skupinu (γ-PO32-) na univerzálnom fosfátovom donore 
adenozíntrifosfáte (ATP). Toto vedie k prerušeniu väzby medzi fosfátovými skupinami, ktoré 
sprevádza uvoľnenie veľkého množstva energie a  následne vedie k prenosu fosfátovej 
skupiny na bočný reťazec aminokyseliny a  zmene ATP na adenozíndifosfát (ADP). 
Premiestnenie fosfátovej skupiny je katalyzované horčíkom (Mg2+), ktorý sa viaže na γ- and β-
fosfátové skupiny, čím znižuje minimálnu  hranicu energie potrebnej k transferu.  

Pre veľkú skupinu proteínov je fosforylácia úzko spätá s  proteínovou aktivitou a  je 
kľúčovým bodom regulácie proteínových funkcií. Fosforylácia reguluje funkciu proteínov 
a  bunkovú signalizáciu pomocou konformačných zmien fosforylovaného proteínu. Tieto 
zmeny majú dve formy účinku: 

1. Regulácia katalytickej aktivity proteínu – proteín je fosforyláciou aktivovaný alebo 
deaktivovaný. 

2. Fosforylované proteíny viažu na seba susedné proteíny so štrukturálne 
konzervatívnymi doménami, ktoré rozoznávajú fosfomotívy – kritická vlastnosť pri 
transdukcii signálu. 

Proteínová fosforylácia je sprostredkovaná kinázami (zodpovednými za fosforyláciu) 
a  fosfatázami (zodpovednými za defosforyláciu). Pomer a  prítomnosť týchto dvoch druhov 
enzýmov výrazne ovplyvňuje veľkosť fosfoproteómu v danej bunke ako aj katalytickú účinnosť 
daného fosforylačného miesta. 

3.1.2 Predikcia fosforylačných miest 
Na predikciu fosforylačných miest sme si zvolili internetovú aplikáciu programu        

Group-based Prediction System v3.0 (GPS v3.0). Tento program dosiahol najlepšie výsledky 
pri porovnávaní programov predikujúcich fosforylačné miesta. Internetová stránka ponúka 
dve možnosti využitia: 

1.	 online verzia (nájdeme pod tlačidlom Web server), 

2.	 offline verzia (nájdeme pod tlačidlom Download). 
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V  našom príklade budeme používať online verziu. Ako príklad proteínu použijeme 
arachonidát 15-lipoxygenázu B (UNIPROT kód O15296 - LX15B_HUMAN), proteín 
s  potvrdenými fosforylačnými miestami. Online verzia ponúka dva druhy výsledkov – 
jednoduché (simple) a úplné (comprehensive). Pre znázornenie všetkých funkcií GPS zvolíme 
úplné výsledky. 

Na úvodnej obrazovke (Obr. 5) máme niekoľko možností: 

1. Enter sequence(s) in FASTA format – do poľa skopírujeme proteínovú sekvenciu. 

2. Or, upload file (<1M) – túto možnosť využijeme v prípade, že máme sekvenciu uloženú 
v počítači ako súbor, ktorý má menej ako 1MB. Po stlačení „Choose File“ sa zobrazí 
okno, v ktorom vyberieme náš súbor a potvrdíme „OK“. 

3. Threshold – minimálna úroveň, ktorú musia jednotlivé peptidy dosiahnuť, aby vyšli 
pozitívne. GPS ponúka 4 úrovne Thresholdu – vysoká („high“), stredná („medium“), 
nízka („low“), žiadna („all“). Platí tu pravidlo čím nižší threshold, tým nižšia špecificita, 
ale vyššia senzitivita, a naopak. 

4. Kinázy – na ľavej strane obrazovky máme v  roletkovom menu všetky známe kinázy. 
Podľa účelu predikcie označíme tie, ktoré chceme predikovať. 

5. Example – tento príkaz slúži ako demo programu. GPS náhodne vygeneruje 
proteínovú sekvenciu, ktorú následne analyzuje. 

6. Clear – pomocou príkazu Clear vymažeme všetky dáta a nastavenia, ktoré sme zadali. 

7. Submit – potvrdíme sekvenciu a nastavenia a spustíme samotnú analýzu, ktorá môže 
trvať 10-120 sekúnd. 

Obr. 5 Úvodná obrazovka GPS v3.0

Na ukážku použ i jeme stredný threshold a  budeme predikovať len skupinu                  
serín/treonínových kináz AGC. Po analýze nám server vygeneruje tabuľku so všetkými 
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predikovanými miestami fosforylácie (Obr. 6), niekoľko grafov (Obr. 7 a 8) a  znázornenie 
sekundárnej štruktúry proteínu (Obr. 7).  

Tabuľka obsahuje 7 typov údajov: 

1. ID – názov proteínu, ktorý sme zadali na analýzu 

2. Position – pozícia predikovaného miesta fosforylácie 

3. Code – jednopísmenový kód aminokyseliny nachádzajúcej sa na mieste fosforylácie 

4. Kinase – predikované kinázy regulujúce fosforyláciu 

5. Peptide – peptid so 7 aminokyselinami pred a  7 aminokyselinami po mieste 
fosforylácie. Pozícia fosforylačného miesta je zvýraznená červenou farbou 

6. Score – Hodnota pravdepodobnosti fosforylácie. Čím je táto hodnota vyššia, tým je 
väčšia šanca, že fosforylácia nastane 

7. Cutoff – hodnota, ktorú musel peptid presiahnuť, aby bol hodnotený ako pozitívny pre 
fosforyláciu  

Obr. 6 Tabuľka s predikovanými miestami fosforylácie 

Druhú časť výsledkov tvorí graf predikcie povrchovej dostupnosti aminokyselín a regiónov 
bez terciárnej štruktúry („Predicted surface accessibility and disorder region“) a  predikcia 
sekundárnej štruktúry („Second structure“). V  rámci grafu máme znázornené dve krivky 
odlíšené farebne (modrá pre oblasti bez terciárnej štruktúry a  oranžová pre povrchovú 
dostupnosť). K  obom krivkám sú priradené thresholdy s  hodnotou 0,5 pre oblasti bez 
terciárnej štruktúry a  0,25 pre predikciu povrchovej dostupnosti aminokyselín. Sekundárna 
štruktúra je znázornená ako vlákno so zvýraznenými α-helixmi (zelená závitnica), β-listami 
(fialová šípka), ktoré sú pospájané oblasťami bez sekundárnej štruktúry (modrá čiara). Okrem 
toho sú na štruktúre vyznačené predikované fosforylačné miesta. 

Posledná časť výsledkov sú 4 grafy. Prvý koláčový graf znázorňuje pomer predikovaných 
skupín kináz. Keďže my sme si zvolili len jednu skupinu, tento graf ukazuje 100% pre danú 
skupinu. Druhý koláčový graf znázorňuje všeobecný pomer predikovaných fosforylačných 
miest vzhľadom na aminokyseliny. Naša zvolená skupina kináz patrila medzi serín/treonínové 
skupiny, preto tyrozín (Y) nemá v  grafe žiadne zastúpenie. Prvý stĺpcový graf znázorňuje 
prislúchajúci počet aminokyselín ku každej časti sekundárnej štruktúry, zatiaľ čo posledný 
graf znázorňuje počet aminokyselín pre úseky s terciárnou štruktúrou a bez nej.  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Obr. 7 Predikcia povrchovej dostupnosti aminokyselín a  oblastí bez terciárnej 
štruktúry, predikcia sekundárnej štruktúry
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Obr. 8 Distribučné grafy 

3.2 Štiepenie signálnych peptidov 
Membránové a sekrétované proteíny sú syntetizované s krátkym reťazcom umiestneným 

na N-terminálnom konci, nazývaným signálny peptid [13]. Tento reťazec slúži na označenie 
proteínov, ktoré majú byť transportované cez membránu. Následne po transporte je signálny 
peptid odštiepený pomocou extracelulárnej signálnej peptidázy. Toto štiepenie sa deje na C-
terminálnom konci peptidu, avšak jeho presná lokalizácia, rovnako ako dĺžka signálneho 
peptidu sa u  každého proteínu líšia. Navyše, boli zaznamenané extrémne rozdiely medzi 
prokaryotickými a  eukaryotickými sekvenciami. Vo všeobecnosti majú signálne peptidy 3 
spoločné vlastnosti [14]: 

1.	 pozitívne nabitý n-úsek, 

2.	 hydrofóbny h-úsek, 

3.	 polárny c-úsek bez náboja. 

Predikcia štiepiacich miest signálnych peptidov je dôležitá hlavne pri navrhovaní 
experimentov, využívajúcich hodnoty závislé na dĺžke proteínu, napr. izoelektrický bod.  

  

3.2.1 Predikcia prítomnosti a  lokalizácie štiepiacich miest v  signálnych 
peptidoch 

V  tejto sekcii použijeme ďalšiu internetovú aplikáciu s názvom SignalP Server verzie 4.1 
(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/). Pomocou tejto aplikácie budeme predikovať 
prítomnosť štiepiacich miest interleukínu 2 u Vicugna pacos (prístupové číslo NCBI 
KM205215). V  tomto prípade, na rozdiel od programu GPS nepotrebujeme sekvenciu 
proteínu ale DNA sekvenciu.   
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Obr. 9 Úvodná obrazovka SignalP v4.1
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Úvodná obrazovka je bohatá na rôzne nastavenia (Obr. 9). Sekvenciu môžeme zadať 
dvoma spôsobmi, a to buď kopírovaním sekvencie vo FASTA formáte („Paste a single amino 
acid sequence or several sequences in FASTA format into the field below“) alebo nahraním 
súboru obsahujúceho túto sekvenciu („Submit a  file in FASTA format directly from your local 
disk“). Ďalej máme na výber 6 druhov nastavení: 

1.	 skupina organizmov („Organism group“), 

2.	 hodnoty D-cutoff („D-cutoff values“), 

3.	 grafický výsledok („Graphic output“), 

4.	 výsledný formát („Output format“), 

5.	 metóda („Method“),  

6.	 limity pozícií („Positional limits“). 

V skupine organizmov máme tri možnosti, podľa toho odkiaľ naša DNA pochádza, a  to 
eukaryoty („Eukaryotes“), Gramnegatívne baktérie („Gram-negative bacteria“) alebo 
Grampozitívne baktérie („Gram-positive bacteria“).  

Ďalšou skupinou nastavení sú hodnoty D-cutoff. Tieto hodnoty sa menia automaticky 
podľa ostatných kritérií (v prípade možnosti „Default“). Okrem toho si ich užívateľ môže 
zadefinovať aj sám po nastavení možnosti „User defined“. Poslednou možnosťou v  tejto 
skupine je „Sensitive“. Táto možnosť upravuje cutoff hodnoty na tie, ktoré používala stará 
verzia SignalP aplikácie. Tieto hodnoty boli citlivejšie, čo spôsobovalo zvýšenie falošne 
pozitívnych výsledkov. 

Výsledný graf môžeme získať len v  štandardne nastavenom formáte png (PNG (inline)) 
alebo ho môžeme rozšíriť o „Encapsulated PostScript“ (PNG (inline) and EPS (as links)). EPS 
formát bude dostupný len ako link na stiahnutie. V oboch prípadoch graf zobrazuje hodnoty 
C-,S-, Y- pre každú pozíciu v  sekvencii. Samozrejme v  prípade, že graf nie je potrebný, 
zaškrtneme možnosť Bez grafiky („No graphics“). 

Výsledky („Output format“) môžeme zobraziť v 4 rôznych formách. Možnosť „Standard“ je 
najbežnejšou formou pre väčšinu užívateľov. Táto možnosť zobrazí jeden graf a krátky textový 
súhrn pre každú sekvenciu. Možnosť „Short (no graphic)“ je vhodná pre veľké množstvo 
sekvencií kedy výsledkom je jeden riadok textového súhrnu pre jednu sekvenciu. Formát 
„Long“ ukáže výsledky pre všetky tri hodnoty (C-, S-, Y-) spolu s grafom, ktorý je totožný 
s  grafom z  možnosti „Standard“. Posledná voľba „All – SignalP-noTM and SignalP-TM 
output“ vyhodnotí hodnoty pre oba typy neurálnych sietí (SignalP-TM and SignalP-noTM) pre 
každú pozíciu v sekvencii osobitne. V tomto prípade však nie je možné vygenerovať grafickú 
podobu výsledkov. 

Predikcia štiepiacich miest pomocou SignalP v4.1 môže byť generovaná dvomi metódami 
(„Method“): 

1. Metóda sa používa v  prípade, že sekvencia môže obsahovať transmembránové 
segmenty (SignalP-TM). 

2. Metóda je odporúčaná len v  prípade, keď si je užívateľ istý, že jeho sekvencia 
neobsahuje transmembránové segmenty (SignalP-no TM). 
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Poslednou skupinou nastavení sú Limity pozícií („Positional limits“). V tejto skupine vieme 
nastaviť dve hodnoty: 

1. Minimálna dĺžka predikovaného signálneho peptidu („Minimal predicted signal peptide 
length“) – pôvodné nastavenie je 10 aminokyselín, keďže signálne peptidy kratšie ako 15 
aminokyselín sú veľmi zriedkavé. V prípade potreby môže užívateľ toto nastavenie zmeniť 
zadaním požadovanej minimálnej dĺžky do políčka, resp. vypnúť toto nastavenie zadaním 
„0“. 

2. N-terminálne ohraničenie zadanej sekvencie („N-terminal truncation of input 
sequence“) – touto možnosťou vie užívateľ nastaviť aký dlhý úsek zadanej sekvencie je 
analyzovaný na prítomnosť signálneho peptidu, so začiatkom na N-terminálnom konci. 
Štandardné nastavenie tohto ohraničenia je 70 aminokyselín. Užívateľ vie toto nastavenie 
zmeniť alebo vypnúť podobne ako v predchádzajúcom bode, avšak je nutné upozorniť na 
znížený výkon aplikácie v prípade takejto zmeny. 

Obr. 10 Výsledná analýza predikovaných štiepnych miest

Vygenerované výsledky sú zhrnuté do prehľadného grafu, pod ktorým sa nachádza krátky 
súhrn (Obr. 10). Súhrn najprv udáva maximálne hodnoty pre každú hodnotu C-, S-, Y-, 
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priemer hodnoty S- a  nakoniec hodnotu D-, čo je výsledná hodnota oddeľujúca signálny 
peptid od nesignálneho. V ďalšom riadku nám aplikácia lokalizuje štiepiace miesto v prípade, 
že sa potvrdí pravdepodobná prítomnosť signálneho peptidu. V  našom prípade bol 
predikovaný signálny peptid a jeho štiepiace miesto je medzi 19- a 20-tou aminokyselinou.  

3.3 Transmembránové helixy  
Transmembránové proteíny zohrávajú vitálnu funkciu vo viacerých bunkových dejoch ako 

napr. medzibunková komunikácia, bunková signalizácia alebo transport iónov a  malých 
molekúl. Okrem toho tieto proteíny patria medzi najdôležitejšie cieľové skupiny vo 
farmaceutickom priemysle, kde približne 50% terapeutík je zameraných na tieto proteíny. 
Napriek ich obrovskému významu a  obsahu v  organizmoch (10-30% všetkých proteínov) 
transmembránové proteíny tvoria len 1% z celkovej databázy známych 3D štruktúr [15]. Toto 
je spôsobené najmä obtiažnou experimentálnou identifikáciou trojrozmerných tvarov, keďže 
tieto proteíny ťažko kryštalizujú a sú príliš veľké na jadrovú magnetickú rezonanciu. 

Z  tohto dôvodu sa v ostatných rokoch dostáva do popredia predikcia štruktúr 
transmembránových proteínov. Vo všeobecnosti protokoly na určenie štruktúry obsahujú tri 
fázy [16]: 

1.	 určenie typu pre každú aminokyselinu (slučka, helix, atď.), 

2.	 segmenty transmembránových helixov, 

3.	 orientácia segmentov.  

Transmembránové helixy sa dajú jednoducho predikovať pomocou hodnôt hydrofóbnosti 
(tzv. „Hydrophobicity scales“). Tieto helixy sú väčšinou apolárne, dlhé 12-35 aminokyselín. 
Globulárne oblasti medzi helixami sú dlhé maximálne 60 aminokyselín. Oblasti na vnútornej 
membráne, spájajúce helixy majú viac pozitívne nabitých zvyškov ako oblasti na vonkajšej 
časti. Týchto niekoľko pravidiel tvorí základ viacerých predikčných programov, vrátane toho, 
ktorý použijeme v tejto sekcii. 

3.3.1 Predikcia transmembránových helixov 
Ako príklad softvérov používaných pri predikcii transmembránových helixov využijeme 

internetovú aplikáciu TMHMM (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/). Ako zdrojový 
proteín použijeme sekvenciu laktózovej permeázy u E. coli (UNIPROT kód P02920 - 
LACY_ECOLI). Podobne ako pri predchádzajúcich príkladoch, aj v  prípade laktózovej 
permeázy bola experimentálne potvrdená prítomnosť potrebnej PTM, a to prítomnosť 
transmembránových helixov [17]. 

Úvodná obrazovka aplikácie je veľmi jednoduchá a skladá sa len z niekoľkých možností 
(Obr. 11). Užívateľ nemá žiadnu možnosť upravovať algoritmy, podľa ktorých sa predikujú 
helixy.  
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Obr. 11 Úvodná obrazovka TMHMM v 2.0. 

Tak ako pri ostatných programoch uvedených v tejto sekcii, aj tu sa stretávame s dvomi 
možnosťami zadania zdrojovej sekvencie proteínu, a  to buď ako súbor vo formáte FASTA 
(„Submission of a  local file in FASTA format“) alebo skopírovaním sekvencie do editačného 
okna („OR by pasting sequence(s) in FASTA format“). Program je schopný predikovať helixy u 
niekoľkých proteínov naraz. Okrem týchto dvoch možností si užívateľ vie vybrať formu, akou 
budú podané výsledky: 

1.	 rozšírená forma s grafmi („Extensive, with graphics“), 

2.	 rozšírená forma bez grafov („Extensive, no graphics“), 

3.	 zjednodušená forma („One line per protein“). 

V prípade, že program namiesto výsledku predikcie vyhodí chybu, užívateľ má možnosť 
použiť staršiu verziu programu zaškrtnutím možnosti „Use old model (version 1)“. Nakoniec 
nastavenia buď vymažeme príkazom „Clear“, alebo potvrdíme príkazom „Submit“. Následne 
nám aplikácia vygeneruje výsledky predikcie. V  našom prípade použijeme rozšírenú formu 
s grafmi. Vygenerované výsledky môžeme rozdeliť na dve časti, a to na textovú časť (Obr. 12) 
a na grafickú časť (Obr. 13). 
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Obr. 12 Textová časť výslednej analýzy

Na obrázku 12 sa každý riadok začína názvom zadaného proteínu sp|P02920|LACY-
ECOLI. Prvých 5 riadkov ponúka štatistické údaje o dĺžke proteínu („LENGTH”), o počte 
predikovaných helixov („Number of predicted TMHS”), o predpokladanom počte aminokyselín 
v helixoch („Exp number of AAs in TMHs”), o predpokladanom počte aminokyselín v helixoch 
v rámci prvých 60 aminokyselín („Exp number, first 60 AAs”) a o pravdepodobnosti 
prítomnosti N-terminálneho konca proteínu na cytoplazmatickej strane membrány („Total 
prob of N-in”). Posledný riadok “POSSIBLE N-term signal sequence” sa zobrazuje len v 
prípade, že štvrtý riadok má hodnotu vyššiu ako 10. Pri tejto štatistike treba upozorniť na dva 
dôležité údaje. Ak je hodnota tretieho riadku väčšia ako 30, je veľmi pravdepodobné, že sa 
jedná o transmembránový proteín (alebo proteín obsahuje signálny peptid). Ďalšou dôležitou 
hodnotou je hodnota štvrtého riadku. Ak je táto hodnota vyššia než 10, je veľmi 
pravdepodobné, že helix predikovaný na N-terminálnom konci je v  skutočnosti signálny 
peptid. 

Ďalšie riadky textovej časti detailne popisujú úseky celého proteínu. Každý riadok (úsek) 
začína názvom proteínu (sp|P02920|LACY-ECOLI), pokračuje verziou použitého programu 
(TMHMM2.0), pozíciou daného úseku na membráne (vonkajšia časť / outside, vnútorná časť / 
inside, helix / TMhelix), a začiatkom a koncom úseku udávanými ako pozície na proteínovej 
sekvencii.  
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Obr. 13 Grafická časť výslednej analýzy

Druhá časť výsledkov je prezentovaná v prehľadnom grafe (Obr. 13). Os x predstavuje 
sekvenciu proteínu v  jeho celkovej dĺžke, zatiaľ čo os y predstavuje hodnotu 
pravdepodobnosti výskytu helixov. Na vrchnej časti grafu (medzi hodnotami 
pravdepodobnosti 1-1,2) sa nachádza skrátená verzia grafu s  farebne oddelenými časťami, 
kde fialová znamená úsek proteínu nachádzajúceho sa na vonkajšej strane membrány, modrá 
označuje úsek proteínu vo vnútornej časti membrány a červená označuje transmembránové 
helixy. Zvyšná časť je venovaná detailnému zobrazeniu štruktúry, kde sú helixy zobrazené 
červenými šrafovanými oblasťami. Na rozdiel od textovej časti, kde boli helixy predikované 
v  rámci celého proteínu a  do štatistiky sa dostali len oblasti s  najpravdepodobnejším 
výskytom helixov, v  grafickej časti je predikovaná pozícia pre každú aminokyselinu zvlášť. 
Vďaka tomu môžeme na grafe vidieť aj slabé predikované helixy, ktoré program nezaradil do 
štatistiky. V  našom príklade laktózovej permeázy môžeme vidieť 9 predikovaných helixov 
v  štatistike, zatiaľ čo pri pozornom čítaní grafu ich napočítame 11. Experimentálne bolo 
dokázané, že laktózová permeáza obsahuje 12 transmembránových helixov [17]. Z výsledkov 
vyplýva, že by sme grafickú časť nemali zanedbať a  pri experimentoch brali do úvahy aj 
helixy, ktoré do štatistiky neboli zaradené. 

3.4 Subcelulárna lokalizácia proteínov 
Proteíny v  cytoplazme bunky sú triedené na základe ich cieľového umiestnenia. 

U prokaryotov dochádza k transportu proteínov iba do troch bunkových kompartmentov; do 
vonkajšej a  vnútornej časti plazmatickej membrány alebo sú proteíny do nej inzertované. 
U  Gramnegatívnych baktérií je možná lokalizácia aj do vonkajšej membrány alebo 
periplazmatického priestoru. Eukaryotické proteíny sa vyznačujú rôznorodejším zatriedením, 
vďaka prítomnosti viacerých membránových organel v  bunke: mitochondrie, mikrotelieska 
(peroxizómy, glyoxyzómy, glykozómy), jadro; u rastlín, rias a niektorých parazitov sú to navyše 
plastidy (chloroplasty a tylakoidy).  
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Mechanizmus triedenia proteínov spočíva v  primárnom aminokyselinovom signále 
rozpoznávanom mašinériou na povrchu kompartmentu, do ktorého má byť proteín 
translokovaný. Rozpoznávací signál spočíva predovšetkým v primárnej sekvencii, najčastejšie 
na N-konci reťazca. Tento proces prebieha zvyčajne za pomoci šaperónov a vyžaduje ATP/
GTP či membránový potenciál [18] s  výnimkou malých proteínov (<60 kDa), ktoré dokážu 
prechádzať cez póry jadrovej membrány [19].   

Predpovedanie subcelulárnej lokalizácie proteínov zohráva úlohu v objasnení ich funkcií a 
interakcií s inými proteínmi a taktiež vedie k vývoju nových liečiv alebo vakcín. Experimentálne 
určenie subcelulárnej lokalizácie proteínov je pracné a  časovo náročné. Preto sa zvyčajne 
využívajú viaceré bioinformatické prístupy na predpovedanie cieľového umiestnenia proteínov. 
Predikčné servery využívajú algoritmy založené na sekvenčnej homológii, ktoré sa špecializujú 
predovšetkým na proteíny eukaryotov a baktérií, ale niektoré sa zameriavajú aj na ľudské či 
rastlinné proteíny.   

3.4.1 Predikcia subcelulárnej lokalizácie 
Pre ukážku predikcie subcelulárnej lokalizácie proteínov sme použili program TargetP v1.1 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/TargetP/). Limitáciou tohto programu je jeho schopnosť 
predikovať len eukaryotické proteíny. Táto predikcia je založená na predpovedaní pre-
sekvencie nachádzajúcej sa na N-terminálnom konci, a  to konkrétne sekvencie kódujúcej 
chloroplastový tranzitný peptid (cTP), mitochondriálny cieľový peptid (mTP) a signálny peptid 
(SP). Ako názorný príklad proteínu sme použ i l i interleukín 4 (UNIPROT č íslo 
A0A097KUR3_VICPA). 

Program nám podobne ako v predošlých prípadoch ponúka dve možnosti zadania 
sekvencie a to buď skopírovaním sekvencie vo FASTA formáte alebo nahratím súboru 
obsahujúceho túto sekvenciu. Následne máme k dispozícii tri rôzne nastavenia (Obr. 14). Ako 
prvé nastavenie slúži výber druhu organizmu, ktorý produkuje proteín záujmu („Organism 
group”), a to nerastlinnú („Non-plant”) a rastlinnú skupinu („Plant”). V prípade zvolenia prvej 
skupiny program nebude počítať algoritmus pre cTP. V prípade, že predpokladáme 
prítomnosť signálneho peptidu, môžeme zvoliť možnosť predikcie štiepiacich miest („Perform 
cleavge site predictions”). Posledným možným nastavením je zvolenie Cutoff hodnoty, ktorá 
udáva minimálnu hranicu, pri ktorej je daný proteín zaradený do jednej z troch skupín. 
Štandardne je toto nastavenie vypnuté („no cutoffs”), ale užívateľ si ho vie nastaviť podľa 
vlastných podmienok. Nakoniec analýzu spustíme tlačidlom „Submit”. 

Aplikácia nám vygeneruje tabuľku s  výslednými hodnotami (Obr. 15). Keďže v  našom 
príklade sme použili len jednu sekvenciu, výsledná tabuľka obsahuje jeden riadok.  

Tabuľka je rozdelená do 7 stĺpcov: 

názov sekvencie („Name”), 

dĺžka reťazca („Len”), 

predikčná hodnota mTP („mTP”), 

predikčná hodnota SP („SP”), 
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predikčná hodnota inej lokácie („Other”), 

najpravdepodobnejšia lokácia („Loc”), 

trieda hodnovernosti („RC”). 

Obr. 14 Úvodná obrazovka TargetP v1.1

	 	  

 	  

	  

Jednotlivé predikčné hodnoty sú udávané v  desatinných číslach. Čím je táto hodnota 
vyššia, tým pravdepodobnejšie sa proteín nachádza na príslušnom mieste. Stĺpec Loc môže 
nadobúdať hodnoty C (chloroplast), M (mitochondria), S (sekrečná cesta), _ (iná lokácia), * 
(neschopné identifikovať). V našom prípade sa interleukín 4 nachádza na inom mieste, ako sú 
chloroplasty, mitochondrie alebo sekrečná cesta. Posledný stĺpec udáva hodnotu 
hodnovernosti uskutočnenej analýzy. Táto hodnota sa pohybuje od 1-5, kde 1 označuje 
najsilnejšiu predikciu, zatiaľ čo hodnota 5 udáva najslabšiu predikciu. Keďže náš výsledok 
udáva hodnotu RC 2, môžeme výsledky predikcie označiť za hodnoverné. 

Obr. 15 Výsledky predikcie TargetP
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3.5 Metylácia proteínov 
Metylácia proteínov patrí k  významným modifikáciam, ktorá je zapojená do            

proteín-proteínových interakcií, bunkovej lokalizácie,  prenosu signálov a  regulácie         
typovo-špecifickej expresie bunky. Proteíny môžu byť modifikované prostredníctvom 
metyltransferáz viacerými spôsobmi prenosu metylovej skupiny, ktorých výsledkom je 
zvýšenie hydrofóbnosti daného proteínu a  neutralizácia negatívne nabitých aminokyselín. 
Metyltransferázy, využívajúce S-adenozyl metionín ako substrát, patria do veľkej skupiny 
špecifických enzýmov, ktoré sú kódované približne 1–2% génov rôznych prokaryotických 
a eukaryotických organizmov [20].  

Najčastejšie dochádza k  metylácii arginínových alebo lyzínových aminokyselinových 
zvyškov v  proteínovej sekvencii. Arginín môže byť peptidylarginínovou metyltransferázou 
modifikovaný raz (monometylovaný arginín), dvakrát s  dvoma výslednými metylovými 
skupinami na terminálnom dusíku (asymetricky dimetylovaný arginín) alebo s jednou skupinou 
na dvoch atómoch dusíka (symetricky dimetylovaný arginín). U  lyzínu môže dôjsť až 
k  trojnásobnej metylácii pomocou lyzínovej metyltransferázy, čo znásobuje účinok takejto 
modifikácie. Reakcie tvoriace metylestery na karboxylových skupinách sú reverzibilné (O-
metylácia) a  môžu ovplyvňovať aktivitu cieľového proteínu. Nevratnú reakciu predstavuje 
metylácia na atómoch dusíka (N-metylácia) v  oblastiach N-terminálnych a  bočných 
reťazcoch, výsledkom čoho je vznik nových typov aminokyselinových zvyškov, ktoré zväčšujú 
chemický repertoár proteínov. 

 Vzhľadom k nesmiernemu dopadu metylácie na dôležité biologické procesy v bunke, má 
toto poznanie význam pri vývoji liečiv pre liečbu ochorení u  ľudí (rakovina, srdcové 
a neurodegeneratívne postihnutia). In silico predikcia metylácie redukuje náročné laboratórne 
metodiky a poskytuje cenné informácie o  potenciálnych metylačných miestach proteínov. 
Bioinformatická analýza je založená na povrchovej dostupnosti bočných reťazcov 
aminokyselín, ktoré obkolesujú metylačné miesta v  sekundárnej a terciárnej štruktúre 
proteínov [21]. Takéto experimentálne dokázané oblasti, podliehajúce metylácii sa 
porovnávajú s aminokyselinovou sekvenciou cieľového proteínu.    

3.5.1 Predikcia metylačných miest v proteíne 
Na predikciu metylačných miest existuje niekoľko programov, z ktorých sme na ukážku 

vybra l i Methy la t ion Mod i f i ca t ion Pred ic t ion Server MeMo v2 .0  (h t tp : / /
www.bioinfo.tsinghua.edu.cn/~tigerchen/memo/form.html). Tento server je založený na Super 
Vector Machine (SVM) algoritme a  dokáže predikovať metylačné miesta na miestach 
obsahujúcich arginín alebo lyzín. Ako zdrojovú sekvenciu sme použili na cyklíne závislý 
kinázový inhibítor 2A, CDKN2A (UNIPROT číslo O77617 - CD2A1_MONDO).  

Úvodná obrazovka tohto jednoduchého programu obsahuje len jedno pole, kde užívateľ 
skopíruje svoju proteínovú sekvenciu vo FASTA formáte („Please input your protein sequence 
in FASTA format here“) a  jediné možné nastavenie, ktorým je výber aminokyseliny na 
predikciu („Choose which kind of residues you would like to predict“). Toto nastavenie 
obsahuje tri možnosti – len arginín, len lyzín, obidve aminokyseliny. Stlačením tlačidla 
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„Submit“ spustíme samotnú analýzu, ktorá trvá niekoľko sekúnd v závislosti od dĺžky proteínu 
(Obr. 16). 

Obr. 16 Úvodná obrazovka MeMo v2.0

Po dokončení analýzy nám server vygeneruje jednoduchú tabuľku s  predikovanými 
metylačnými miestami (Obr. 17). Ako môžeme vidieť, naša sekvencia obsahuje jedno 
predikované miesto pre arginín na pozícii 56 a žiadne miesto pre lyzín. 

Obr. 17 Tabuľka s výslednou predikciou metylačných miest

4. ZÁVER 
Posttranslačné modifikácie patria medzi najdôležitejšie deje v bunkovom cykle. Z tohto 

dôvodu je poznanie a pochopenie týchto štruktúr rozhodujúcim predpokladom pre vedeckú a 
terapeutickú prax. V  súčasnosti sa dostávajú do popredia okrem náročných klasických 
metód používaných pri identifikácii PTMs aj rôzne in silico nástroje, ktoré sa snažia 
vysporiadať s  veľkým objemom nazbieraných proteomických dát a  využiť tieto poznatky 
v zostrojení presnejších predikčných metód. Existuje viacero voľne dostupných programov a 
serverov na predikciu, avšak len malého percenta známych PTMs, aj keď výsledky týchto 
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programov poukazujú na vysokú silu predikcie. Preto bioinformatická analýza proteínov 
predstavuje vhodnú doplnkovú metódu pri štúdiu PTMs a vďaka neustálemu rozvíjaniu v tejto 
oblasti tvorí aj perspektívnu náhradu za laboratórne techniky. 
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Kapitola 7 

HOMOLÓGNE MODELOVANIE PROTEÍNOV 

Elena Bencúrová 
 

1. ÚVOD 
Homológne modelovanie (homology modeling, 

HM) je metóda, ktorá umožňuje modelovanie      
troj-dimenzionálnej štruktúry proteínov pomocou 
známe j , expe r imen tá l ne dane j š t r uk tú r y 
homológneho proteínu ako templátu (šablóny). HM 
sa nazýva t iež komparatívne modelovanie 
(comparative modeling) alebo modelovanie na 
základe templátu (template-base modeling). 
Experimentálne určenie štruktúry proteínov, 
peptidov a  molekúl pomocou röntgenovej 
kryštalografie alebo nukleárnej magnetickej 
rezonancie (nuclear magnetic resonance, NMR) je 
veľmi prácne a  finančne a  časovo náročné, preto 
sa začal využívať nový, bioinformatický prístup pre modelovanie molekúl. Okrem toho, nie 
vždy je možné vykonať experimentálnu analýzu štruktúry molekúl, čo môže byť dané 
napríklad veľkosťou proteínu (príliš veľké proteíny nie sú vhodné pre NMR v určitých 
prípadoch), biologickými vlastnosťami proteínov (napr. transmembránové proteíny), prípadne 
neschopnosťou proteínu kryštalizovať. V marci 2015 bolo experimentálne zistených 107 251 
kryštálových štruktúr (z toho 99 642 proteínov, http://www.rcsb.org/pdb/, marec 2015), 
avšak skutočné množstvo proteínov a proteínových komplexov je oveľa vyššie, a preto sa HM 
v posledných rokoch stalo veľmi populárnou in silico metodikou, využívanou pri navrhovaní a 
vývoji nových liečiv a vakcín, imunologických, evolučných štúdiách a podobne. Zároveň, HM 
sa stalo všeobecne uznávaným medzi vedcami a  taktiež vznikajú karentované časopisy 
venované len výsledkom HM.  

Homológne modelovanie vycháza z  hypotézy, že 3D štruktúra proteínu je podobná 
štruktúre proteínu s  homológnou aminokyselinovou sekvenciou [1]. Táto bioinformatická 
technika sa využíva v mnohých odvetiach biológie, napríklad na štúdium funkcií proteínov a 
ich vzájomných interakcií, pri cielenej mutagenéze, pri interakciách medzi antigénom 
a protilátkou, na štúdium stability proteínov v  rozličných podmienkach a podobne. Napriek 
nepopierateľným výhodám HM však existuje niekoľko obmedzení pri tvorbe modelov. 
V  prípade, že je proteín dizajnovaný v  inom ako natívnom stave (t.j. obsahuje mutácie, 
inzercie alebo delécie), môže dôjsť k  úplne odlišnému zloženiu (folding) ako je to 
v skutočnosti. Proteíny sa môžu zložiť odlišne tiež v rozdielnych podmienkach, ako sú odlišná 
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Výhody HM: 

• časová úspora (experiment trvá 
niekoľko minút až dní podľa 
zložitosti modelu), 

• jednorázová, resp. žiadna finančná 
investícia, 

• nie je nutné predpripravovať vzorky, 

• všeobecne vedecky akceptovaná. 
metodika



teplota, pH, koncentrácia solí a podobne. Moderné komerčné softvéry dokážu simulovať aj 
takéto podmienky, ale voľne dostupné programy týmito funkciami zväčša nedisponujú.  

Vo všeobecnosti je možné homológne modelovať proteíny, ktoré zdieľajú viac ako 30% 
zhody s  templátom. Okrem percenta zhody (homológie) medzi templátom a  cieľovým 
proteínom je nutné tiež brať do úvahy celkovú dĺžku cieľového modelovaného proteínu. Platí, 
že čím viac aminokyselín obsahuje modelovaný proteín, tým je väčšia šanca úspešného 
modelovania. Napríklad, ak modelujeme proteín A  s  dĺžkou 50 aminokyselín a  proteín B 
s  dĺžkou 100 aminokyselín s  rovnakou zhodou – 40 %, s  najväčšou pravdepodobnosťou 
proteín A nebude možné modelovať, resp. model nebude zodpovedať skutočnosti. Naopak, 
proteín B, ktorý má percentuálne rovnaký podiel identických aminokyselín s  templátovým 
proteínom ako proteín A  je možné bezpečne modelovať s  výsledkom, ktorý bude 
zodpovedajúci skutočnosti [2]. Grafické znázornenie bezpečnej zóny pre homológne 
modelovanie je znázornené na obrázku 1. 

Obr. 1 Diagram úspešného modelovania 

Proteíny je možné homológne modelovať na základe percentuálnej zhody s templátom a dĺžky 
cieľového proteínu. Ak majú dva proteíny rovnakú percentuálnu zhodu so šablónou (40%), ale 

rozličnú dĺžku (A – 50 aminokyselín, B – 100 aminokyselín),  proteíny spadajú do dvoch 
rozličných zón – proteín A do zóny, kde nie je možné spoľahlivo modelovať, proteín B do zóny 

bezpečného modelovania. 

Okrem homológneho modelovania, 3D štruktúru proteínov a molekúl je možné predikovať 
aj pomocou ďalších metód: 

• Threading - metóda sa využíva, ak neexistuje vhodný templát. Pomocou silových polí 
sa sekvencia cieľového proteínu porovnáva so všetkými známymi štruktúrami a  na 
základe zvyškových aminokyselín sa modeluje najpravdepodobnejší model. Táto 
metóda je pomerne nepresná. Na threading existuje niekoľko softvérov, ako napr. 
3DPSSM (http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/3dpssm). 

• Ab-initio predikcia (de novo modelovanie) je modelovanie 3D štruktúry molekuly len na 
základe aminokyselinovej sekvencie. Táto metóda je pomerne nepresná a využíva sa na 
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modelovanie malých molekúl (do 100 aminokyselinových zvyškov), ak nie je známy 
žiadny templát. Ab initio predikcia závisí na fyzikálno-chemických princípov interakcií 
medzi atómami a atómovom potenciály [3]. 

2. FÁZY HOMOLÓGNEHO MODELOVANIA 

2.1 Identifikácia templátu  
Na začiatku je nutné poznať aminokyselinovú sekvenciu cieľového proteínu, ktorú možno 

získať z rôznych databáz, napríklad:	   

• UNIPROT (http://www.uniprot.org/), 

• Protein Data Bank (http://rcsb.org), 

• PSI (http://structuralgenomics.org), 

• EMBL (http://ebi.ac.uk/ena), 

• NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein). 

Napríklad, chceme modelovať proteín PilE4 (Francisella tularensis, ID sekvencie gb|
AAX14627.1). Najprv si zistíme jeho aminokyselinovú sekvenciu a porovnáme ju so známymi, 
experimentálne zistenými sekvenciami z  proteínovej databanky (Protein Data Bank, http://
www.rcsb.org/pdb/) pomocou dostupných porovnávacích programov – napríklad BLAST 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov), kde zvolíme možnosť protein blast. Do horného poľa vložíme 
aminokyselinovú sekvenciu cieľového proteínu, prípadne vložime súbor vo *.fasta formáte. 
Dôležitým krokom je výber databázy. Protein blast ponúka porovnanie sekvencií na základe 
rozličných parametrov, v našom prípade je nutné zvoliť možnosť Protein Data Bank proteins  
(pdb), teda vyhľadávanie homológie cieľovej sekvencie s  experimentálne získanými            
3D-štruktúrami z proteínovej databanky. V  ďalšom kroku zvolíme algoritmus vyhľadávania – 
blastp (jednoduché vyhľadávanie), PSI-blast (vyhľadávanie na základe pozície - špecifickej 
matrice, ktorý je vytvorená na základe iniciačného vyhľadávania v blastp algoritme),  PHI-blast 
(vyhľadávanie na základe podobností vzorov cieľovej sekvencie) alebo DELTA-blast (využíva 
podobný algoritmus ako PSI-blast, ale na iniciačné vyhľadávanie je použitá konzervatívna 
doménová databáza). Pre HM sa využíva najmä blastp a PSI-blast. Ostatné možnosti, ako 
napríklad vyhľadanie konkrétneho organizmu, nie sú v našom prípade dôležité a nie je nutné 
ich zadávať. Nakoniec vyhľadávanie potvrdíme kliknutím na BLAST (Obr. 2). 

Výsledkom je tabuľka, ktorá má štyri časti:  

1. Súhrn vyhľadávania, kde nájdeme číslo hľadania (ktoré možno uložiť a  neskôr sa 
k výsledkom vrátiť), použitú databázu a ďalšie vstupné parametre. 

2. Grafický súhrn výsledkov vyhľadávania (Graphic summary), ktorý obsahuje grafické 
znázornenie sekvencie a  výsledkov hľadania. Línia znázorňujúca hľadanú sekvenciu 
zobrazuje aminokyseliny 1-600 v smere 5‘-3‘. Výsledky hľadania sú znázornené pod 
líniou sekvencie, pričom ak má niekoľko výsledkov hľadania rovnaké parametre, 
zobrazujú sa v grafickom súhrne len ako jedna sekvencia. Výsledky sa zobrazujú ako 
čevené, fialové, zelené, modré a čierne úsečky, kde farba znázorňuje homológnosť 
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proteínov (červená znamená najvyššie skóre, čierna najnižšie). Kliknutím na jednotlivé 
úsečky sa dostaneme priamo k výsledkom porovnania. 

3. Popis výsledkov vyhľadávania (Descriptions), ktorý obsahuje nasledovné: popis/názov 
zhodného proteínu, komplexu alebo molekuly (Description), najvyššie skóre 
porovnania (Max score), celkové skóre (Total score) všetkých porovnaných úsekov, 
percentuálne vyjadrenie homológnosti proteínov (Query cover), najlepšia (t.j. 
najmenšia) E-hodnota (E value) všetkých porovnaní z  vybranej databázy, najvyššie 
percento identity (Max ident) zo všetkých porovnaní a  nakoniec, prístupové číslo 
(Accession) templátového proteínu, s  priamym prepojením na stránku proteínovej 
databanky (Obr. 3).  

4. V  sekcii porovnania (Alignments) je detailné znázornenie porovnaní medzi cieľovou 
a templátovou sekvenciou. V hornom riadku je zapísaná sekvencia cieľovej molekuly, 
v dolnom riadku je zapísaná sekvencia vyhľadanej sekvencie. V  strednom riadku je 
výsledok hľadania: identické aminokyseliny sú označené daným písmenovým kódom 
aminokyseliny, homológne aminokyseliny sú označené znakom „+“ a  nezhodné 
aminokyseliny sú vynechané.     

Okrem programu Blast však existuje veľké množstvo obdobných voľne prístupných 
programov, pomocou ktorých je možné vykonať iniciálne porovnanie, ako napríklad: 

• ClustalW (www.genome.jp/tools/clustalw/), 

• COMPASS (prodata.swmed.edu/compass/),  

• 3D Coffee (www.tcoffee.org/Projects_home_page/expresso_home_page.html),  

• LOBSTER (www.drive5.com/lobster/), 

• PROBCONS (probcons.stanford.edu/), 

• LALIGN (www.ch.embnet.org/software/LALIGN_form.html), 

• a iné. 

2.2. Porovnanie sekvencií a ich úprava 
Ak pri vyhľadávaní templátu máme viacero možností, je odporúčané vykonať hlbšiu 

analýzu dát pred samotným modelovaním, tzv. viacnásobné porovnanie sekvencií (multiple 
sequence alignment, MSA). MSA je užitočný nástoj, ktorý vychádza z poznatku, že proteíny 
s rovnakou funkciou, príp. funkčnou doménou alebo patriace do rovnakej rodiny sú častokrát 
podobné aj 3D štruktúrou. Toto porovnanie nám teda poskytuje viac infomácií 
o konzervatívnych úsekoch, motívoch, funkčných oblastiach a podobne. Teda, ak výsledok 
iniciálneho vyhľadávania obsahuje viacero typov proteínov, je potrebné zvoliť pre HM tie 
proteíny, ktoré  patria do tej istej rodiny. Ďalším krokom v rámci MSA je predikcia sekundárnej 
štruktúry proteínu. Tento krok je pomerne kritický, pretože potrebujeme poznať dôležité 
aminokyseliny, ktoré sú zodpovedné za tvorbu aktívnych miest. Ak sa tieto nezhodujú, je 
nutné porovnanie optimalizovať predtým, ako začne proces modelovania. Na optimalizáciu 
MSA existuje viacero algoritmov, ktoré sú však časovo náročné, vyžadujú veľké množstvo 
pamäti (je nutné využiť výkonný počítač) a výsledok môže byť skreslený.  
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Obr. 2 Vyhľadávanie templátu pomocou BLAST-u

Obr. 3 Výsledky porovnávania v programe BLAST
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Keď nájdeme vhodný templát, je nutné si uvedomiť, že tento templát nie je nikdy úplne 
totožný s  cieľovou sekvenciou, ale obsahuje rôzne rozdiely (gaps), ako napríklad delécie 
(chýbajúce úseky v modelovanom proteíne) alebo inzercie (vložené úseky v  templáte), ako 
možno vidieť na obrázku 4. 

Obr. 4 Porovnanie sekvencií pomocou ClustalW

Inzercie sú zaznačené pomlčkou “-“, hviezdičkou “ * “ sú označené identické 
aminokyseliny, dvojbodkou “ : “ sú označené konzervatívne substitúcie (podľa farebného 
kódu) a bodkou “ . “ sú zaznamenané semi-konzervatívne substitúcie. Farebný kód označuje 
chemické vlastnosti aminokyselín nasledovne: červenou farbou sú označené hydrofóbne 
(AVFPMILW), modrou kyslé (DE), ružovou zásadité (RK) a zelenou hydroxilové, zásadité a 
aminové (STYHCNGQ) aminokyseliny.	  

Okrem porovnania modelu, je dôležitým parametrom pre predikciu optimálneho modelu 
tiež rozlíšenie experimentálne získaného templátu. Informácie o rozlíšení sa nachádzajú v 
sekcii “Experimental details” každej položky v PDB (Obr. 5). Čím nižšia rezolúcia, tým 
presnejší výsledný model možno získať (Obr. 6). Okrem tejto informácie je pre homológne 
modelovanie dôležitá položka “Method” – pre HM sú vhodné len data z kryštalogragie (X-RAY 
DEFRACTION) alebo nukleárnej magnetickej rezonancie (SOLUTION NMR).  

2.3 Modelovanie hlavného reťazca cieľového proteínu 
Po vykonaní porovnávacích analýz môžeme prejsť k druhému kroku, modelovaniu 

hlavného reťazca cieľového proteínu. Na modelovanie je dostupných niekoľko voľne 
prístupných a  komerčných softvérov (Tabuľka 1). Niektoré voľne prístupné softvéry môžu 
vyžadovať registráciu pomocou akademickej adresy, inak je ich používanie spoplatnené. Tieto 
softvéry sa od seba odlišujú viacerými charakteristikami, najmä rýchlosťou a  metódou 
modelovania, použitím rozličných silových polí (ako sú CHARMM, DREIDING, MM2, 
GROMOS) alebo kvalitou a  reprodukovateľnosťou modelu. Niektoré softvéry je možné 
stiahnuť a používať ich aj v offline režime (napr. Modeller), iné je možné používať len online 
(napr. SwissModel).  
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Obr. 5 Pracovné prostredie databázy Protein Data Bank 

Obr. 6 Porovnanie výsledných modelov rozdielnej templátovej rezolúcie

Samotné modelovanie hlavného reťazca je pomerne jednoduché. Softvér zakladá cieľovú 
sekvenciu na štruktúru templátu, čím sa vytvára kostra počiatočného modelu. Následne sú 
kopírované celkové koordináty templátového zvyšku, ak sú totožné s porovnávaným zvyškom 
cieľového proteínu. Ak sekvencia nie je úplne homológna, kopírované sú len koordináty N, C, 
C⍺ a  O. Pre totožné aminokyselinové zvyšky tvoriace kostru budúceho modelu sú tiež 
modelované v  tomto kroku bočné reťazce. Keďže aj experimentálne potvrdené modely 
obsahujú chyby, najvieruhodnejší model je možné skonštruovať aj kombináciou dvoch 
templátov s  rozdielne umiestnenou chybovou časťou. Takéto modelovanie sa nazýva 
viacúrovňové templátové modelovanie (multiple template modeling). Tento spôsob je 

"235



využívaný aj v prípade, že potrebujeme kombinovať niekoľko templátov, ako je to v prípade 
PilE4 (Obr. 3). Paralelné kombinovanie rozličných metód modelovania umožňuje väčšina 
softvérov.  

Tab. 1 Zoznam vybraných modelovacích softvérov

2.4 Modelovanie slučiek 
Ako bolo spomenuté vyššie, cieľový a  templátový proteín sa zvyčajne odlišujte medzi 

sebou viacerými rozdielmi v primárnych sekvenciách. Tieto rozdiely sa vyskytujú najmä 
v oblasti bočných reťazcov a  slučiek, preto ich modelovanie je pomerne zložité. V prípade 
delécié sa vytvoria prázdne miesta v modeli, ktoré sa uzavrú, kým v prípade inzercií sa vytvorí 
reťazec, z ktorého sa odstránia prebytočné zvyšky. Obe tieto zmeny však spôsobia viac či 
menej závažné zmeny v  kostre modelovaného proteínu, ktoré však nemusia znamenať 
znehodnotenie či nefunkčnosť modelu.  

Konformačné zmeny sa obvykle nevyskytujú v sekundárnej štruktúre ⍺-hélixov a  β-listov, 
ale v miestach ohybov a slučiek. Práve tieto miesta sú však mimoriadne dôležité pre funkciu 
proteínov, pretože obsahujú enzymaticky aktívne alebo väzbové miesta. Tieto zmeny je 
pomerne ťažko predvídať, a tento krok je kritický v celom procese HM. Aj keď je zhoda medzi 
sekvenciou cieľového proteínu a templátu takmer totožná, takmer učite sa zmena týka práve 
umiestnenia slučiek a  ohybov. Tieto miesta je však pomerne náročné určovať aj 
experimentálne, pretože tieto sú často zúčastnené na kontakte s  kryštálom, čo vedie ku 
chybnej interpretácii aj experimentálne získaných modelov. Okrem toho, sú tieto miesta  

Názov Adresa Dostupnosť
CPH models h t tp : / /www.cbs .d tu .dk/se rv ices /

CPHmodels/
Zadarmo

GOLD http://www.ccdc.cam.ac.uk/Solutions/
GoldSuite/Pages/GOLD.aspx

Nutná licencia

Modeller https://salilab.org/modeller/release.html Zadarmo (registrácia)

MOE http://www.chemcomp.com/MOE-
Protein_and_Antibody_Modeling.htm

Nutná licencia

PHYRE2 www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/ Zadarmo (registrácia)

PROCHECK http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/
software/PROCHECK/

Zadarmo

ROBETTA http://robetta.bakerlab.org/ Zadarmo (registrácia)

SCHRODINGER http://www.schrodinger.com Nutná licencia

SwissModel http://swissmodel.expasy.org/ Zadarmo 

SYBYL www.jprtechnologies.com.au/tripos/
discovery-informatics/sybyl/

Nutná licencia
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pomerne malé, teda ich modelovanie je obtiažne. Taktiež sú oveľa variabilnejšie ako ⍺-hélixy 
alebo β-skladané listy a len málokedy sú tieto oblasti konzervatívne.   

Jednou z možností modelovania slučiek a ohybov je nájsť model peptidového segmentu 
v databázach a aplikovať ho na cieľový model (database search approach). Tento peptid sa 
však nemusí hodiť do čítacieho rámca cieľového proteínu. Túto metódu využíva väčšina 
modelovacích programov. Druhou možnosťou je prístup konformačného vyhľadávania 
(conformational search approach). Tento prístup využíva ab inito modelovanie slučiek (de 
novo modelovanie) na základe ich energie v priestore. Energia je mimimalizovaná pomocou 
Monte Carlo algoritmu alebo techník molekulovej dynamiky a model s najnižšou energiou je 
vyhodnotený ako optimálny. Okrem týchto prístupov existujú aj ich kombinácie. Pre 
modelovanie slučiek existujú špeciálne programy (Tabuľka 2), ale väčšina modelovacích 
programov ich modeluje samostatne na základe naprogramovaného algoritmu. 

Tab. 2 Zoznam vybraných modelovacích softvérov pre modelovanie slučiek a 
ohybov

2.5 Modelovanie bočných reťazcov 
V tomto kroku sa umiesťujú postranné reťazce na konečnú kostru budúceho modelu, buď 

na základe templátovej štruktúry pomocou ab initio modelovej simulácie alebo kombináciou 
oboch metód. Bočné reťazce sú pomerne variabilné a  sú prítomné v  mnohých 
konformáciach. Rozličné konformácie aminokyselinových zvyškov sa nazývajú rotaméry 
(rotamers). Napríklad, treonín sa vyskytuje v 3 štruktúrnych konformáciách, zatiaľ čo lyzín až 
v  81 konformáciách. Aj napriek tomu, sa dajú niektoré rotaméry pomerne spoľahlivo 
modelovať, a to najmä tie, ktoré sa nachádzajú vo vnútorných častiach modelu. Rotaméry na 
povrchu bývajú variabilnejšie, čo je dané hydrofóbickými vlastnosťami aminokyselinových 
zvyškov (van der Waalsove interakcie) a z malej miery aj elektrostatickými interakciami. Tieto 
povrchové rotaméry sú často ovplyvnené kryštálom, a  preto ani experimentálne 
determinovaná poloha rotaméru nemusí byť správna. V praxi to znamená, že zvyšky vo vnútri 
molekuly možno modelovať s viac než 90% presnosťou, zatiaľ čo aminokyselinové zvyšky na 
povrchu s presnosťou nižšou ako 50%. 

	 Modelovanie bočných reťazcov vychádza z  hypotézy, že proteíny, ktoré sú 
štrukturálne podobné majú tiež rovnaký torzný uhol medzi C⍺ a Cβ (uhol ⍦). Teda, 
konzervatívne aminokyselinové zvyšky môžu byť priamo vložené z  modelu templátu do 
výsledného modelu s vysokou pravdepodobnosťou správnej konformácie. Ak sa však templát 
a cieľová molekula od seba líšia, rotaméry je pomerne ťažké modelovať. Napríklad, ak zhoda 

Názov Adresa

CONGEN http://www.congenomics.com/congen

BRAGI http://bragi.gbf.de/index.html

DRAWBRIDGE https://www.cmpharm.ucsf.edu/cohen

RAMP http://www.ram.org/computing/ramp/ramp.html

"237



medzi sekvenciou templátu a  modelovaným proteínom je 35%, rotaméry konzervatívnych 
zvyškov sa môžu líšiť až v  45% modelovaných častí [4]. Okrem toho, každý rotamér 
ovplyvňuje susedné rotaméry a tie zas ovplyvňujú ďalšie – ak teda modelujeme proteín (napr. 
PilE4), ktorý má 301 aminokyselín a  na jeden aminokyselinový zvyšok pripadá približne 5 
rotamérov, dostaneme celkovo 5301 kombinácií. Aby sa dosiahla čo najoptimálnejšia 
priestorová štruktúra proteínu, ani v  prírode sa nevyskytujú všetky kombinácie, ale 
preferovaná je energeticky najvýhodnejšia konformácia. Na predikciu bočných reťazcov sa 
používa  niekoľko programov, napr. SCRWL (http://dunbrack.fccc.edu/scwrl4). 

2.6 Optimalizácia modelu 
V tomto kroku máme vybraný najvhodnejší templát, skonštruovanú kostru modelu, bočné 

reťazce, miesta ohybov a teda kompletný model. V niektorých softvéroch možno určiť, koľko 
modelov má byť vygenerovaných. V  jednoduchších programoch to bývajú 1-3 modely, 
komplexnejšie programy dokážu generovať niekoľko tisíc modelov. Aby sa dosiahol čo 
najdôveryhodnejší model, sú potrebné ešte dva kroky, a  to je optimalizácia a  validácia 
vygenerovaných modelov. 

Aj napriek sofistikovaným algoritmom, sa nezriedka stáva, že rotaméry sú modelované 
chybne, a  to buď na základe zle modelovanej kostry alebo chybného postavenia rotamérov. 
Takéto chybné modely je možné opraviť a to dvoma spôsobmi: 

• Kvantovým silovým poľom (quantum force field) – využíva sa pre veľké molekuly, kde 
energia je vyjadrená ako funkcia pozície atómového jadra. Dôraz sa kladie na 
elektrostatické sily, ale van der Waalsove sily sú vynechávané [5]. 

• Samo-parametrizačným silovým poľom (self-parametrization force field) – hodnotí sa 
veľké množstvo parametov (napr. van der Waalsove sily, náboj atómov), ktoré sú 
získavané kvantovo-chemikálnymi výpočtami. Využíva sa pre menšie molekuly. Pri tomto 
hodnotení sa využíva hypotéza, že silové pole proteínu je súčtom silových polí každej 
jednej aminokyseliny, ktorá ho tvorí [6].   

Najjednoduchší spôsob optimalizácie modelu je vykonanie molekulovej dynamickej 
simulácie modelu (molecular dynamics simulation, MDS). Podstatou tejto simulácie je 
sledovanie pohybov proteínu každú femtosekundu (1015 sekundy) a  napodobňovanie 
spôsobov skladania proteínu, pričom sa sleduje celková energia a  hľadá sa najlepšie 
umiestnenie proteínu v  priestore, teda najmenší energetický potenciál. Pomocou MDS je 
možné opraviť malé chyby v bočných reťazcoch alebo v miestach ohybu. V prípade veľkých 
chýb (t.j. chybné modelovanie v  kostre cieľovej štruktúry) je vhodné uvažovať o  prerobení 
celého modelu na základe nového templátu a/alebo vykonať nové porovnanie sekvencií. 

2.7 Validácia modelu 
Po optimalizácii modelu prichádza posledný krok a  tým je jeho validácia, čiže kontrola 

kvality skonštruovaného modelu. Proteín je možné hodnotiť ako celok, alebo len jeho určité 
úseky. Validácia prebieha dvoma spôsobmi, a to interne alebo externe. Je nutné si uvedomiť, 
že každý homológny model obsahuje chyby, ktoré sú zapríčinené dvoma skutočnosťami: 
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• percento homológie medzi cieľovým proteínom a templátom nie je niekdy 100%, 

• aj napriek experimentálnemu potvrdeniu štruktúry proteínu (pomocou X-RAY alebo 
NMR), tieto modely obsahujú chyby. 

Preto je nutné každý model preveriť na prítomnosť chýb, celkové zloženie a skontrolovať 
stereochemické vlastnosti, ako sú dĺžka väzieb, veľkosť uhlov, celková geometria, poloha 
atómov a ich rezolúcia, ale aj počiatočné porovananie sekvencií. Mnohé chyby je možné 
odhaliť na základe superimpozície templátovej a  cieľovej sekvencie, prípadne generovaním   
Z-skóre, teda meraním štatistickej signifikancie medzi zhodnými štruktúrami cieľového 
modelu a  templátu. Na validáciu modelov sa používa algoritmus DALI, ktorý porovnáva    
intra-molekulové vzdialenosti výsledného modelu a  templátu, Ramachandranov diagram a  
kalkulácia priemernej štandardnej odchýlky (Root Mean Standard Deviation, RMDS) C⍺ 
atómov. Kvantitatívne porovnanie medzi vytvoreným modelom a  templátom sa hodnotí 
nasledovne: 

• do 0.5 Å – model je identický s templátom, 

• do 1.5 Å – model je veľmi dobrý, 

• do 5 Å – model je dobrý, 

• do 7 Å – model je štruktúrne podobný s templátom, 

• do 12 Å – model je málo podobný templátu, 

• nad 12 Å – model sa absolútne nezhoduje s templátom. 

 Na validáciu konečného modelu existuje veľké množstvo prevažne voľne prístupných 
programov, ktoré využívajú rozličné kombinácie overovania pre nájdenie optimálneho modelu 
(Tabuľka 3). Preto sa môže stať, že validácia toto istého modelu rôznymi softvérmi nebude 
totožná.  

Tab. 3 Zoznam vybraných softvérov pre evaluáciu modelu

Názov Adresa

VERIFY3D http://shannon.mbi.ucla.edu/DOE/Services/Verify_3D/

WHAT IF http://swift.cmbi.ru.nl/whatif/

PROSA https://prosa.services.came.sbg.ac.at/prosa.php

RAMPAGE http://mordred.bioc.cam.ac.uk/~rapper/rampage.php

PROSAII www.iucr.org/sincris-top/logiciel/prg-prosa

GRASP2 http://wiki.c2b2.columbia.edu/honiglab_public/index.php/
Software:GRASP2
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3. SERVERY PRE HOMOLÓGNE MODELOVANIE 

3.1 Swiss Model 
http://swissmodel.expasy.org 

Swiss Model je server pre automatizované homológne modelovanie trojdimenzionálnej 
štruktúry proteínov v online režime. Server umožňuje registráciu, kde používateľ získa prístup 
k  personalizovanému pracovnému prostrediu, kde môže modelovať a  ukladať projekty. 
Modelovať možno molekuly, ktoré obsahujú viac než 30 aminokyselinových zvyškov. Server je 
užívateľsky priateľský a ovláda sa intuitívne. 

Na hornej lište sa nachádza niekoľko možností: Modelling, Tools, Repository, 
Documentation, Log In a Create Account. V možnosti Modelling máme na výber modelovanie 
v  troch rozličných módoch: automatický (Automated mode), porovnávací (Alignment mode) 
a projektový (DeepView project mode).  

Automatický mód 

Automatický mód je vhodný pre modelovanie proteínov, ktoré sú vysoko homológne 
s  templátom, teda viac než na 50% - čím vyššie percento podobnosti proteínov, tým vyššia 
pravdepodovnosť správneho modelu.  

Hneď po vstupe na stránku servera sa objaví formulár s troma poľami: pole pre vloženie 
sekvencie (Target sequence), názov projektu (Project title) a  e-mail užívateľa (Email). 
Sekvencia musí byť zadaná vo formáte Fasta, Clustal, Promod, alfabetickom kóde 
aminokyselín alebo ako platné prístupové číslo databázy Uniprot.  

Po vyplnení polí klikneme buď na možnosť „Build Model“ alebo „Search for Templates“. 
Prvá možnosť automaticky vyhľadá šablónu, vykoná porovnanie, skonštruuje model a vykoná 
optimalizáciu a  validáciu výsledných modelov. Server  vygeneruje 3 modely. Celý proces od 
zadania sekvencie po tvorbu modelu trvá 2-3 minúty.  

Ak zvolíme možnosť „Search For Templates“, zobrazia sa nám všetky vhodné templáty 
pre modelovanie proteínov s  nasledovnými údajmi: meno (Title) a  prístupové číslo (Name, 
v  tvare prístupvé číslo.reťazec), grafické a  percentuálne zobrazenie homológie medzi 
templátom a modelovaným proteínom, metódu získania templátu a  jeho rezolúciu, akou bol 
templát získaný a informácie o štruktúre a ligandoch templátu. Na pravej strane je zobrazená 
3D štruktúra templátu (pre zobrazenie je potrebný Java program). Ak zadáme sekvenciu 
PilE4, percento zhody je len 25.59% a  preto proteín nie je možné homológne modelovať 
v tomto móde. Ako príklad je možné použiť napr. OspA (Borrelia garinii, prístup. číslo D5LHI), 
ktorý vykazuje homológiu 79.38% s proteínom s prístup. číslom 1osp, reťazec C. V  tomto 
móde je možné vybrať viaceré templáty, preto zvolíme tiež templát 2g8c reťazec A, ktorý síce 
dosahuje menšiu zhodu s OspA sekvenciou, ale dosahuje ju vo vysokej kvality (rezolúcia 1.1  
Å, Obr. 7). 
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Obr. 7 Vyhľadávanie templátu v automatickom móde v programe SwissModel

V ďalších záložkách máme ďalšie informácie o  templáte 
(Seqence Similarity), porovnanie templátovej a  cieľovej 
sekvencie (Alignment of Selected Templates) a  záložku More, 
kde si môžeme stiahnuť templátovú sekvenciu, porovnať 
sekvencie a podobne. Pre vymodelovanie proteínu klikneme na 
Build Models (x), kde x je počet templátov. Pre každý templát 
sa vytvorí jeden model. Modelovanie proteínu trvá do 3 minút, 
podľa zložitosti modelu.  

Vo výsledkovej časti sa nám zobrazia homológne modely 
s  informáciami o  ich modelovaní, kontrola kvality a ďalšie 
parametre. Výsledkové okno je rozdelené na jednotlivé časti 
(Obr. 8): 	  

1. Ikona modelu obrázku, po kliknutí na ňu sa v  časti 8 
zobrazí model obrázku. Ďalej tu možno zvoliť správu 
modelovania (Model Report), ktorá obsahuje použité 
programy a algoritmy, ktoré boli pri modelovaní použité, 
informácie o polohe jednotlivých atómov aminokyselín vo 
forme .pdb (PDB file) a  .spdb (SPDBv file), skrátený výpis vykonaných operácií 
(Modelling Logs) a nakoniec možnosť pre vymazanie modelu (Delete Model).  

2. Analýza štruktúry cieľového proteínu na základe párového rozhrania identifikovanej 
šablónou. Každý polypeptidový reťazec (obsahujúci viac než 10 aminokyselinových 
zvyškov) je porovnávaný a  analyzovaný pomocou Qscore Oligomer algoritmu. 
Výsledkom je grafické a  numerické znázornenie rozdielov medzi templátom 
a výsledným modelom pričom platí, že hodnota -0.5 (biela farba) znamená optimálny 
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homológny model, červená časť znamená miene odchýlky a  modrá časť vysoké 
odchýlky. 

3. Predikcia ligandov, ktorá sa vykonáva na základe anotácie použitých templátov 
a  zhody medzi konzervatívnymi aminokyselinovými zvyškami templátu a  cieľovej 
sekvencie. 

4. Graf kontroly kvality na základe QMEAN skórovacieho algoritmu, ktorý bol vyvinutý 
priamo pre Swiss Model. Kvalita sa kontroluje globálne aj pre každú jednotlivú 
aminokyselinu zvlášť. 

5. Numerická hodnota GMQE (Global Model Quality Estimation) vychádza z porovnania 
sekvencií templátu a cieľovej sekvencie a má hodnotu od 0 do 1, pričom platí, že čím 
je hodnota bližšia k  1, tým je vyššia dôveryhodnosť modelu. Hodnota QMEAN je 
skórovací algoritmus analyzujúci lokálnu geometriu pomocou torzných uhlov troch za 
sebou nasledujúcich aminokyselín. Hodnotí sa rovnako ako GMQE (hodnota bližšie 
k 1 znamená kvalitnejší model). 

6. Informácie o templáte. 

7. Finálne porovnanie zhody templátovej a cieľovej hodnoty. 

8. Model proteínu, ktorý možno približovať alebo zmenšovať (pohybom myši) alebo 
preložiť modely na seba (superpose) a následne analyzovať rozdiely v modeloch. 

Zaujímavou je aj analýza modelov, ktorú je možno vykonať kliknutím na ikony dvoch 
modelov. Následne sa v časti 8 zobrazia prekrývajúce sa oba modely (superimpozicia). 

Porovnávací mód 

Kým v automatickom móde stačí vložiť do programu sekvenciu modelovaného proteínu 
a  softvér vykoná všetky kroky samostatne, porovnávací mód vyžaduje počiatočný MSA 
vykonaný užívateľom. Tento mód je vhodný pre HM proteínov, ktoré sú zložitejšie na 
modelovanie. Taktiež umožňuje užívateľovi testovať niekoľko rôznych porovnaní a  na ich 
základe vymodelovať niekoľko modelov.  

Pred samotným začiatkom modelovania je potrebné vykonať MSA podľa postupu, ktorý 
je uvedený v časti Porovnanie sekvencií a ich úprava. V záložke Modelling prepneme mód na 
provnávací (Alignment Mode) a do poľa Target-Template Alignment vložíme porovnanie, alebo 
prístupové čísla templátu/ov a  cieľovej molekuly (Obr. 9). Je tiež potrebné určiť, ktorá 
sekvencia je templát a ktorá cieľová.  
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Obr. 8 Výsledková čast programu Swiss Model (pre automaticky mód)
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O b r . 9 V s t u p n ý f o r m u l á r     
provnávacieho módu serveru Swiss 
Model

	 Po vyplnení názvu projektu a emailu sa formulár 
potvrdí kliknutím na Validate Target-Template 
Alignment. Následne sa nám zobrazí niekoľko 
možností budúceho modelu (zvyčajne 3). Kliknutím 
na jednu z možností sa začne proteín modelovať. 

	 Najlepšou možnosťou je ale zvoliť postupne 
všetky modely a  na základe GMQE a  QMEAN4 
vybrať ten najoptimálnejší model. V  našom prípade 
sme získali dva modely: Model 1 s  GMQE 0.85 
a QMEAN4 -0.41 a Model 2 s rovnakou GMQE 0.85, 
ale hodnota QMEAN4 je -4.77 (Obr. 10). Hodnota 
QMEAN4 je tiež farebne znázornená na modeloch, 
kde oranžovou je znázornená modelovaná časť 
s  nízkou kvalitou a  modrou sú znázornené 
modelované aminokyseliny s vysoko kvalitným skóre 
modelovania. Hodnotiace skóre možno vidieť aj na 
porovnaní oboch sekvencií. Kliknutím na jednotlivé 
aminokyse l i ny z ložky sa zvý razn í poz íc ia 
aminokyseliny na prislúchajúcom modely. Výsledný 
model je možné analyzovať tiež pomocou zmeny 
farebnej schémy (napr. na základe porovnanie 
sekvencií, na základe náboja aminokyselín, 
chemických vlastností a podobne) kliknutím na ikonu     
, , ktorá sa nachádza v  časti Model-Template 
Alignment.  

	 Porovnávací mód je často lepšou voľbou než 
automatický mód, pretože pri automatickom móde 
je väčšia šanca zlyhania MSA. Keďže MSA je plne 
v  kompetencii užívateľa, ten si zvolí optimálny 
program, prípadne kombináciu programov a  nie je 
limitovaný nastaveným softvérom. 

Projektový mód 

	 Projektový mód je najlepšou voľbou pre 
modelovanie molekúl, ktoré dosahujú menej než 
50% zhody medzi sekvenciami. Tento mód využíva 
DeepView modelovací softvér a  zaručuje lepšiu 
kontrolu modelovania, no zároveň vyžaduje isté 
zručnosti v oblasti HM. DeepView program je nutné 
stiahnuť si zo stránky Švajčiarskeho inštitútu pre 
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bioinformatiku (http://spdbv.vital-it.ch/). Projektový mód dokáže na rozdiel od ostatných 
módov hlbšie analyzovať štruktúru proteínu, ako napríklad zobraziť Ramachandranov diagram 
alebo elektrostatické vlastnosti. Taktiež je možné modifikovať výsledný model, napríklad 
vložením alebo odstránením aminokyselín (v časti iniciálneho porovnania), a  tým analyzovať 
účinok mutácie na štruktúru proteínu a podobne. 

Obr. 10 Výsledková časť porovnávacieho módu serveru Swiss Model
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3.2 CPHmodels  
http://www.cbs.dtu.dk/services/CPHmodels/  

CPHmodel 3.2 Server [7] je jednoduchý server na predikciu 3D štruktúry molekúl 
s hybridným skórovacím systémom, ktorý kombinuje CHP skórovací systém s algoritmom pre 
HM. Tento skórovací systém zabezpečuje HM aj keď nie je dostupný templát v  databáze 
proteínovej databanky.  

V prvom a zároveň poslednom kroku, ktorý závisí od užívateľa, je vložená sekvencia do 
poľa SUBMISSION, a  to buď vo formáte FASTA alebo ako neformátovaný text. Cieľová 
sekvencia musí byť dlhšia ako 15 a kratšia ako 4000 aminokyselín. Po potvrdení sekvencie je 
možné zadať emailovú adresu, kde príde upozornenie o dokončení analýzy. Tá trvá niekoľko 
minúť až hodinu, podľa vyťaženosti servera.   

Výstup programu je po grafickej stránke strohý a obsahuje len malý počet informácií: 

• Informácie o vloženej sekvencii (sekvencia v zadanom formáte a výpočet jej molekulovej 
hmotnosti). 

• Výpis možných templátov, výber templátu podľa najvyššieho skóre. 

• Porovnanie sekvencií tempátu a cieľovej molekuly. 

• Model s  možnosťou jeho stiahnutia v .pdb formáte. Pre rozbrazenie je nutné mať 
nainštalovaný program Java. Konštruovaný je len jeden model (Obr. 11). 

Obr. 11 Model proteínu OspA 
(D5LHI) prístupové číslo vytvorený 
programom CPHmodels

	 Server v  najnovšej verzii 3.2 (marec 2015) 
neposkytuje informácie o hodnotení kvality modelu 
(Z-skóre alebo hodnota QMEAN), preto je nutné 
dodatočne vykonať kvalitu kontroly modelu. Tento 
server je voľne prístupný, nie je nutná ani možná 
registrácia a  síce je možné prostredníctvom neho 
modelovať, ale skôr modely s vysoko homológnym 
templátom. 

3.3 PHYRE2 
www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/ 

	 S e r v e r P H Y R E 2 ( P r o t e i n H o m o l o g y /
AnalogYRecognition Engine) je voľne prístupný 

server bez nutnosti registrácie a je jedným z  najpopulárnejších serverov pre HM. Okrem 
samotného modelovania na základe templátu má zabudované algoritmy pre threading, čo 
zaručuje modelovanie štruktúry molekuly aj keď templát nie je známy. Tento server je 
komplexnejší ako predchádzajúce servery pre modelovanie a ponúka viac analýz a  funkcií. 

"246



Prvou odlišnosťou je iniciačné porovnanie, ktoré je vykonané päťkrát pomocou PSI-Blast 
programu kombinovaného s  jednoduchým porovnaním sekvencií [8]. Model sa vytvára na 
základe kombinácie troch programov: Psi-Pred [9], Jnet [10] a SSPro [11]. Tieto programy 
nezávisle od seba predikujú sekundárnu štruktúru (⍺-hélixy, β-skladané listy a coil štruktúry), 
ktoré sú analyzované na rozličných úrovniach. Následne sú vybrané templáty z  databázy 
proteínovej databanky alebo SCOP databázy (Structural Classification of Protein database) 
[12] a cieľová molekula je modelovaná na základe vybraného templátu alebo ab initio.  

	 Vstupná stránka serveru je pomerne jednoduchá a  vyžaduje len vypísanie emailovej 
adresy a aminokyselinovej sekvencie. Položka Optional Job description je voliteľná. Tu možno 
zvoliť aj modelovací mód: klasický (Normal), ktorý je rýchlejší a využíva algoritmy originálneho 
PHYRE serveru, a  intenzívny (Intensive, Int.), ktorý je pomalší, ale umožňuje tiež ab initio 
modelovanie a modelovanie pomocou viacerých templátov. Po potvrdení formulára sa začne 
proces modelovania, ktorý je pomerne dlhý a  trvá niekoľko hodín. Modelovanie                
300-aminokyselinovej molekuly trvá približne 3 hodiny. Po ukončení modelovania sa odošle 
na vloženú emailovú adresu výsledok modelovania s poradovým číslom, najlepším modelom 
v .pdb formáte a odkazom na ďalšie modely a analýzy. Výsledok je uchovávaný 30 dní [8]. 

Výsledková časť má 7 častí: 

1. Súhrn (Summary) 

Súhrnná časť obsahuje obrázok výsledného (najoptimálnejšieho) modelu, informácie 
o  jeho templáte a  hodnotenie kvality modelu. Po vložení sekvencie (prístup. č. D5LHI1) 
v  normálnom modelovacom móde bola modelovaná štruktúra so 100% spoľahlivosťou 
(Confidence) a 90% aminokyselín bolo modelovaných (Coverage), avšak ako vidno na modely 
a tiež vo výpise v časti upozornení (Warning), nie všetky aminokyseliny boli modelované, príp. 
boli modelované chybne (boli modelovane s nútenou chybou). V  časti 3D viewing možno 
prepnúť obrázok do 3D-zobrazenia pomocou Jmol. Kliknutím na výsledný model, sa uloží na 
disk. Sumárna časť tiež obsahuje výsledné koordináty modelu (Obr. 12a) 

Obr. 12a Súhrnná časť výsledkov programu PHYRE2 v  normálnom 
modelovacom móde
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Výsledkové časti intenzívneho a  normálneho modelovacieho módu sa líšia v  sumárnej 
časti, keďže metóda modelovania je rozdielna. V sumárnej časti intezívneho módu je okrem 
výsledného modelu tiež grafické znázornenie spoľahlivosti modelovania na základe metódy 
modelovania. Kliknutím na Details sa presunieme na koniec stránky kde sú detailné 
informácie o modelovaní. Okrem toho, tu možno zmeniť formát obrázka (biele alebo čierne 
pozadie) a  zmeniť farebnú schému podľa sekundárnej štruktúry, polohy N- a  C- konca 
a spoľahlivosti modelovaných aminokyselín. Výsledok na obr. 12b, je model tej istej sekvencie 
(prístup. č. D5LHI1) 

Obr. 12b Súhrnná časť výsledkov programu PHYRE2 v  intenzívnom 
modelovacom móde

2. Analýza sekvencie (Sequence analysis) 

Kliknutím na „View PSI-Blast Pseudo-Multiple Sequence Alignment“ sa otvorí nové okno 
s porovnaním sekvencie. Výstup je rovnaký v  normálnom a  intenzívnom móde a  obsahuje 
porovnanie cieľovej sekvencie s niekoľkými templátmi. Porovnanie je možné stiahnuť tiež vo 
formáte FASTA. 

3. Sekundárna štruktúra a  predikcia chybných aminokyselín (Secondary 

structure and disorder prediction) 

Po rozkliknutí sa zobrazí grafické znázornenie cieľovej sekvencie s  farebnou schémou, 
kde sú červenou zobrazené aminokyseliny s  vysokou spoľahlivosťou, zelenou so strednou  
a modrou s najnižšou spoľahlivosťou. Pod sekvenciou je grafické znázornenie sekundárnej 
štruktúry (zelenou závitnicou je označený ⍺-hélix, modrou šípkou β-skladaný list), pod ňou 
(SS confidence) je farebné znázornenie správnosti predpokladu sekundárnej štruktúry 
(červená znamená najpravdepodobnejšia štruktúra, modrou je znázornená nízka 
pravdepodobnosť predikcie, oranžová a  zelená znamená stredná úspešnosť predikcie). 
Riadok Disorder označuje regióny s  nepresnou predikciou štruktúry (označené otáznikom) 
a  posledný riadok značí farebné znázornenie chybnej predikcie podľa vyššie uvedenej 
farebnej schémy (Obr. 13).  Kliknutím na ikonu     sa zobrazí analýza vo formáte .pdf,     
ikonou      sa užívateľ dostane k vysvetlivkým a stlačením      sa zobrazí video-tutoriál. Výstup 
je rovnaký pre normálny a intenzívny mód. 

"248



Obr. 13 Výstup analýzy sekundárnej štruktúry a možných chybových predikcií 
servera PHYRE2

4. Analýza domén  (Domain analysis) 

V  položke analýzy domén je graficky znázornená sekvencia cieľovej molekuly 
s  prekrývajúcou sa časťou templátu a  jeho lokalizáciou. Pridržaním myši na mieste názvu 
templátu dostaneme informácie o  jeho mene, prístupovom kóde, dĺžke porovnaných 
a  modelovaných aminokyselín a  zmenšený prislúchajúci model. Farebná schéma je opäť 
podľa toho istého kľúča, teda červenou sú označené vysoko pravdepodobné templáty, 
modrou málo pravdepodobné (Obr. 14). Zobrazuje sa 60 templátov. Výstupy normálneho 
a intenzívneho módu sú zhodné. 

Obr. 14 Výstup analýzy domén servera PHYRE2

5. Detailné informácie o templáte a modely  (Detailed Template Information) 

Najdôležitejšou položkou sú informácie o templátoch a modeloch. Celkovo je uvedených 
60 templátov a 20 modelov, pričom poradie je na základe porovnania sekvencií a celkovej 
spoľahlivosti modelu. V tomto výstupe je uvedené poradové číslo modelu podľa stupňa jeho 
pravdepodobnosti (#), prístupový kód templátu (Template), porovnanie templátovej a cieľovej 
sekvencie (Alignment Coverage), finálny model (3D Model), údaj o  spoľahlivosti finálneho 
modelu (Confidence), percento homológie (% i.d.) a  informácie o  templáte (Template 
information). Po kliknutí na položku Template sa objaví nové okno s údajmi o  templáte, t.j. 
sekvencia, sekundárna štruktúra, experimentálne získaný model a iné. Kliknutím na 3D model 
sa tento uloží v .pdb formáte (Obr. 15). V poli Confidence sú farebne a  číselne znázornené 
pravdepodovnosti modelu of 0 do 100, kde 100 znamená úplnú homológiu medzi templátom 
a cieľovou molekulou. Tento stav však nereprezentuje skutočný stav proteínu v prírode. V poli 
Template Information sa nachádza ikona Run Investigator               ,    ktorá spustí program 
na evaluáciu modelu. Server však samostatne neposkytuje informácie o  konečnej kvalite 
modelu. Výstupy normálneho a intenzívneho módu sú zhodné. 
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Obr. 15 Výsledný zoznam modelov a ich templátov servera PHYRE2

Pod tabuľkou výsledkov sa nachádza ikona „Generate superposition of selected models“. 
Pod každým templátom sú dve tlačítka – ľavým, kruhovým sa vyberie jeden hlavný model, 
pravým, štvorcovým, ľubovoľný počet ďalších modelov. Modely sú porovnávané s hlavným 
modelom a  výsledok sa zobrazí ako superpozícia v  novom okne. Okrem superpozície 
modelov sa vypočítajú tiež kvalitatívne údaje, a to RMSD a TM-skóre (skóre označujúce 
podobnosť medzi modelmi). TM-skóre nad 0.7 znamená podobné modely, od 0.7 do 0.5 
málo podobné modely a pod 0.5 modely s  rozličným zložením (Obr. 16). Na obr. 16 sme 
porovnávali druhý (zelená) a tretí (sivá) najpravdepodobnejší model [8].  

Obr. 16 Porovnanie skonštruovaných modelov v PHYRE2
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6. Predikcia väzovných miest  (Binding site prediction) 

Predikcia väzovných miest sa vykonáva len v  prípade vysokej homológie templátu 
a cieľovej sekvencie. Analýza prebieha pomocou programu 3DligandSite [13]. V prípade, že 
homológia nedosahuje aspoň 70%, analýza neprebehne. Je však možné ju vykonať kliknutím 
na pridruženú adresu a zadaním cieľovej sekvencie (pričom server automaticky vyberie prvý 
model ako templát pre analýzu). Samotná analýza trvá niekoľko hodín a  v  prípade 
nehomológnych proteínov nie je dôveryhodná. Analýza je prístupná pre oba modelovacie 
módy. 

7. Informácie o  modelovaní s  použitím viacerých templátov a  ab initio 

modelovaní  (Multi-template and ab initio information) 

Táto analýza je prístupná len v  intenzívnom modelovacom móde a poskytuje informácie 
o použitých templátov,  lokalizáciu homológnych aminokyselín a percento spoľahlivosti pri ab 
initio modelovaní. Pre túto analýzu je zvolený stále prvý (najoptimálnejší) model. 

Použitie rozličných databáz proteínových štruktúr, troch rozličných programov pre 
predikciu štruktúry a  5-násobné PSI-Blast porovnanie zaručuje pomerne dôveryhodné 
modelovanie proteínov, aj keď je homológia medzi templátom a  cieľovou sekvenciou nízka 
(15-20%), prípadne ak je templát určený s pomerne nízkou rezolúciou (do 5 Å). Pomocou 
serveru PHYRE2 je možné modelovať molekuly do veľkosti 1000 aminokyselín, malé molekuly 
(do 120 aminokyselinových zvyškov) sa modeluje server zvyčajne ab initio. 

4. SERVERY PRE EVALUÁCIU MODELOV 
	 Optimalizovaný model molekuly je potrebné externe skontrolovať, aj napriek tomu, že 

niektoré programy pre HM evaluáciu vykonávajú. V  súčasnosti existuje niekoľko serverov, 
ktoré hodnotia model prostredníctvom rozličných parametrov, ktoré sú odlišné od tých, ktoré 
sa využívajú vo serveroch pre HM. Vo väčšine programov dostaneme niekoľko rozličných 
modelov, ktoré je potrebné ďalej analyzovať a určiť ten najpravdepodobnejší.  

4.1 QMEAN Server  
http://swissmodel.expasy.org/qmean 

Server QMEAN [14] je súčasťou platformy SwissModel a  bol vyvinutý Švajčiarskym 
inštitútom pre bioinformatiku. Server umožňuje analýzu jedného alebo viacerých modelov 
pomocou dvoch skórovacích metód: 

• QMEAN, pomocou ktorého je porovnávaná celková štruktúra a  štruktúra jednotlivých 
aminokyselinových zvyškov, 

• QMEANclust, ktorý porovnáva celkovú kvalitu modelu na základe viacerých modelov. 
Pre vykonanie tejto anlýzy je potrebné vložiť minimálne 20 modelov tej istej sekvencie.  

Do vstupného formulára stránky sa vloží názov projektu, emailová adresa užívateľa (obe 
polia sú voliteľné), model vo formáte .pdb alebo tar.gz,  sekvencia modelovanej molekuly (vo 
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formáte FASTA, voliteľné pole) a zvolí sa metóda analýzy, QMEAN alebo QMEANclust. 
Samotná analýza trvá niekoľko minút až niekoľko hodín.  

	 Výsledný analýza sa skladá z  dvoch častí: sumárna časť (Summary) a  samotná 
analýza (Detailed data). V sumárnej časti sa nachádzajú informácie o zadaných paramertoch 
a súbory na stiahnutie o priebehu analýz. Analytická časť je rozdelená na 2 časti: globálne 
skóre a lokálne skóre. V rámci globálneho skóre sú analyzované 2 parametre: 

1. Hodnota QMEAN/QMEANclust: celkové skóre modelovanej molekuly s hodnotou 0-1, 
pričom 1 znamená najkvalitnejší model.  

2. Odhadovaná absolútna kvalita modelu (Estimated absolute model quality): hodnota Z-
skóre stanovuje odhad absolútnej kvality modelu tak, že porovnáva model 
s  experimentálne zistenými štruktúrami s  vysokou rezolúciou podobnej veľkosti.  
Hodnota Z-skóre značí stupeň „naturálnosti“ modelovanej molekuly, teda podobnosť 
so stavom, v akom sa proteín nachádza za bežných podmienok. Hodnotí sa Z-skóre 
týchto parametrov: Cß interakcií, interakcie všetkých atómov, uhol aminkyselín pod 
vplyvom rozpúšťadiel, torzné uhly, porovnanie medzi vypočítanou sekundárnou 
a  modelovanou sekundárnou štruktúrou molekuly (SSE_agreement) a  porovnanie 
interakcií aminokysleín v prítomnosti rozpúšťadiel (ACC_agreement) [15]. 

Analýza lokálneho skóre porovnáva dva parametre: 

1. Chyby jednotlivých aminokyselinových zvyškov: grafické znázornenie nesprávneho 
modelovania, kde modrou sú znázornené správne modelované aminokyseliny, 
červenou sú znázornené chybne modelované aminokyselinové zvyšky. Analýzu je 
možné stiahnuť v .jpeg alebo .pdb formáte.  

2. Diagram chýb jednotlivých aminokyselinových zvyškov: grafické znázornenie chýb 
v rámci sekvencie. Diagram je možné stiahnuť vo forme .png alebo vo forme tabuľky 
vo formáte .csv [14]. 

	 Pre analýzu sme zvolili šesť modelov, ktoré boli modelované pomocou SwissModel 
servera, CHPmodel a Phyre2. Aj keď prvé dva modely boli zostrojené pomocou programov 
platformy Expasy, ako možno vidieť v  tabuľke 4, výsledky sú odlišné. Prvý (Model 1) 
dosahoval v použitom algorime pre evaluáciu hodnoty GMQE 0.84 a QMEAN4 -0.49, druhý 
(Model 2) mal hodnotu GMQE 0.80 a  QMEAN -0.48, čo však nie je totožné s  analýzou 
vykonanou pomocou QMEAN (Tabuľka 4). Z výsledkov QMEAN serveru vyplýva, že je druhý 
model viac podobný prirodzenému stavu a čo je pre funkčné štúdie viac relevantné.  

"252



Tab. 4 Porovnanie evaluačných parametrov programom QMEAN

Model 1 

(SwissModel)

Model 2 

(SwissModel)

Model 3 

(CHPmodel)

QMEAN 
skóre

0.594 0.649 0.491

Z-skóre -1.87 -1.28 -2.97

Model 
chybných 
aminokyselín

Model 4 

(Phyre2)

Model 5 

(Phryre2)

Model 6 

(Phyre2)

QMEAN 
skóre

0.726 0.603 0.515

Z-skóre 
QMEAN

-0.46 -1.78 -2.54

Model 
chybných 
aminokyselín

!

!

!

!

!

!
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4.2 DALI Server 
http://www.bioinfo.biocenter.helsinki.fi/dali_server/start 

	 DALI je voľne prístupná online platforma, ktorá zahŕňa tri rôzne analýzy: 

• DALI SERVER pre porovnanie zadanej štruktúry oproti všetkým registrovaným 
štruktúram v proteínovej databanke,  

• DALI DATABASE zahŕňajúca porovnané štruktúry voči registrovaným štruktúram 
v proteínovej databanke,  

• DALI LITE – párové porovnávanie jednej štruktúry voči druhej štruktúre.  

Server Dali využíva dáta z proteínovej databanky, ktoré porovnáva so zadanou štruktúrou. 
Databáza PDB sa aktualizuje dvakrát ročne. Porovanie je pomerne zdĺhavé a  môže trvať 
niekoľko hodín.  

	 Dáta pre analýzu možno vložiť dvoma spôsobmi, pomocou online formuláru alebo 
emailom. V  prípade online formulára je nutné zadať model vo formáte .pdb (v prípade 
homológneho modelu), prípadne jeho prístupové číslo z  proteínovej databanky (v prípade 
registrovaného modelu). Ako voliteľné polia možno zvoliť reťazec porovnávaného modelu 
(zadáva sa, ak PDB výstup obsahuje viac reťazcov), názov projektu a emailovú adresa. Keďže 
analýza trvá pomerne dlho (niekoľko hodín), po jej skončení príde na adresu email 
s  potvrdením o  jej skončení. Údaje sa potvrdia pomocou tlačidla Submit alebo je možné 
formulár vymazať stlačením tlačidla Clear. V prípade vloženia dát prostredníctvom emailu je 
potrebné zaslať prázdny email s  vloženým .pdb súborom modelu na adresu                       
dali-server@helsinki.fi. Do názvu správy možno zadať názov projektu.  

	 Po skončení analýzy sa zobrazí stránka s  výsledkami, ktorá je však pomerne 
neprehľadná (Obr. 17). Nájdeme tu súhrn všetkých výsledkov vo formáte .txt (Parseable 
data), informácie o  koordinátoch atómov templátov 500 najpravdepodobnejších templátov, 
pričom reťazce musia byť homológne aspoň na 90% (možnosť Matches to PDB90) a zoznam 
zhodných templátov pre každý reťazec v zadanom modeli (možnosť mol1X, kde X znamená 
písmeno reťazca).  

Časť Summary je identická s  časťou Parseable data a  nájdeme tu pre nás podstatné 
informácie o evaluácii kvality modelu. Výsledky sú zostavené podľa najpravdepodobnejšieho 
templátu a podľa podobnosti medzi modelom a  templátom. Výsledky sú zoradené podľa      
Z-skóre. V tejto časti sú uvedené a analyzované nasledovné parametre: 

1. poradovné číslo (No) a reťazec templátu (Chain),  

2. Z-skóre,  

3. kalkulácia priemernej štandardnej odchýlky medzi cieľovým modelom a  templátom 
(RMSD), 

4. počet homológnych reziduí (lali), 

5. počet reziduí v zhodných štruktúrach (nres), 

6. percento zhodných reziduí (%id), 
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7. údaje a koordináty templátu v .pdb formáte (PDB), 

8. názov templátu. 

Obr. 17 Stránka s výsledkami evaluácie modelu pomocou DALI servera

Na základe použitého templátu/templátov teda možno určiť, či je model kvalitný alebo je 
nutné modelovanie opakovať. Platí, čím vyššie Z-skóre, tým vyššia pravdepodobnosť 
správneho modelu a  čím nižšia hodnota RMSD, tým vyššia podobnosť s  templátovou 
štruktúrou. 

Pri každom templáte je zaškrtávacie pole, pomocou ktorého možno zvoliť podrobnejšie 
analýzy. Prvou z nich je viacnásobné štruktúrne porovnanie (Obr. 18), kde H znamená hélix, E 
ß-skladaný list a L znázorňuje coil štruktúru. Je možné porovnať všetky štruktúry navzájom. 
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Každých 10 reziduí je označených „ : “, každé 50 reziduum je označené „ | “ (pozor, nemýliť si 
tieto znaky s CLUSTAL W označením porovnania). 

Obr. 18 Viacnásobné štruktúrne porovnanie servera DALI

Obr. 19 3D superimpozícia modelu (zelená),  prvého (červená) a  dvadsiateho 
(sivá) najvhodnejšieho modelu evaluácie modelu pomocou servera DALI

	 Ďa lšou možnou ana lýzou j e 3D 
superimpozícia (3D Superimposition) 
modelu a  templátu. Po zvolení tejto 
možnosti sa otvorí nové okno s  Jmol 
aplikáciou, kde je znázornená prekrývajúca 
sa 3D štruktúra templátu a  modelu (Obr. 
19). Pre túto možnosť je nutná inštalácia 
Jmol.  

	 Ďalšou voliteľnou funkciou je Sequence 
Similarity Search. Kliknutím sa spustí 
program SANSparallel, ktorý porovnáva 
štruktúry vybraných templátov a  modelu 
s  homológnymi štruktúrami z  databázy 
Uniprot. 

Pod časťou Summary sa nachádza časť Pairwise Structural Alignments, v  ktorej sú 
detailné porovnania modelu a  templátu (Obr. 20). Na tieto porovnania sa dá dostať aj 
kliknutím na poradové číslo templátu.  

Pre nasledovnú analýzu bolo použitých 6 rovnakých modelov, ktoré boli použité aj pre 
evaluáciu v  servere QMEAN. Namerané hodnoty sú uvedené pre porovnanie modelu 
a  použitého templátu v  tabuľke 5. V  poli superimpozícia sú navzájom prekryté model 
a  štruktúra jeho templátu. Zelenou je označený model, červenou jeho templát. Čím sú od 
seba modely viac vzdialené, tým menej je podobný model a  modelovanie je nutné 
prehodnotiť. Ak sú modely úplne homológne, výsledná superimpozícia je červená. 
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Obr. 20 Súhrn porovnaní modelovanej a templátovej štruktúry serveru DALI
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Tab. 5 Porovnanie evaluačných parametrov serverom DALI  

Model 1 

(SwissModel)

Model 2 

(SwissModel)

Model 3 

(CHPmodel)

Z-skóre 34.6 29.6 30.4

RMSD 0.1 1.2 0.6

Superimpozícia 

zelená – model 

červená – templát

Model 4 

(Phyre2)

Model 5 

(Phryre2)

Model 6 

(Phyre2)

Z-skóre 26.4 34.6 25.7

RMSD 0.1 0.1 0.8

Superimpozícia 

zelená – model 

červená – templát

0

0

0

0

0

0
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5. ZÁVER 
Napriek všetkým výhodám HM, táto metóda nie je stopercentná. V každom z krokov HM 

je viac či menej možností, ktoré možno zvoliť a  je pomerne ťažké nájsť optimálne voľby pre 
každý proteín. Okrem toho, ani experimentálne zistené štruktúry nie sú úplne správne, a teda 
ani tieto štruktúry nemôžeme považovať za optimálne. Preto nikdy nemožno tvrdiť, že nami 
vymodelovaný proteín je stopercentne zhodný s natívnym stavom a konformáciou molekuly. 
Napriek tomu, HM je často využívanou metódou a aj napriek jej nevýhodám poskytuje široké 
možnosti pri in silico štúdiach proteínov. 
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Kapitola 8 

PREDIKCIA LIGAND-RECEPTOROVÝCH A PROTEÍNOVÝCH 
INTERAKCIÍ   

Zuzana Flachbartová 

1. ÚVOD 
Jedným z predpokladov pre pochopenie funkcie proteínov je znalosť ich interakčných 

partnerov. Funkcia proteínu predstavuje určitú hierarchiu, kde detekcia proteínových interakcií 
napomáha pri jej rozlúštení. Významnú úlohu tu hrá trojdimenzionálna štruktúra proteínov, 
ktorá zodpovedá za ich zvinutie a má vplyv na ich väzbu s  interakčnými partnermi. Nutnosť 
identifikácie interakčných partnerov, a tým aj  funkcie proteínov si postupne vyžiadala ich 
klasifikáciu do funkčných skupín. Tento spôsob žiaľ nezodpovedá pravdivosti výskytu 
proteínových interakcií, a preto je pre lepšie porozumenie funkcií proteínov nevyhnutná 
detailnejšia analýza proteómu bunky, vizualizácia, ako aj  schematické znázornenie 
proteínových interakcií. 

Dáta o  proteínových interakciách získané z  predošlých experimentálnych štúdií sú 
nepostačujúce a z toho dôvodu sa do popredia stále viac dostávajú tzv. „high-throughput“ 
metódy a  skríningové analýzy (sekvenovanie, microarrays, MS analýzy). Uvedené metódy 
uvádzajú interakčných partnerov na genomickej a proteomickej úrovni za relatívne krátky čas. 
Ich nevýhodou je však vysoká prítomnosť falošných výsledkov, čo vedie k nesprávnej 
interpretácii získaných dát. 

Bioinformatické metódy poskytujú 
sofistikovanú alternatívu predikcie proteín-
p ro te ínových i n te rakc i í . Po t rebné 
informácie sú voľne prístupne z databáz, 
ktoré disponujú dátami o  interakciách z 
overených experimentov a predikčných 
softvérov   pre  analýzu potenciálnych 
interakčných partnerov. Súčasne zahrňujú  
informácie o fyzikálnych vlastnostiach, 
tranzientných interakciách proteínov, a 
taktiež prispievajú k  detekcii funkcií 
prote ínov. Následnou v izua l izác iou 
a grafickým znázornením prepojení medzi 
proteínmi je možné predpovedať ich 
interakcie, čo má nesmierny význam pri objasnení ich úlohy v bunke. 

Porovnanie a kombinácia experimentálnych dát s výsledkami z bioinformatických analýz 
otváraju nové možnosti pre identifikáciu funkcie proteínov, čím zvyšujú úspešnosť 
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metódach overenia proteínových interakcií je 
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10 sekcia 1), frakcionácia a separácia 
proteínov (Kapitola 10 sekcia 2), výber 
vhodných metód pre interakcie proteínov a 
protilátok (Kapitola 10 sekcia 3) a validácia, 
resp. kvantifikácia sily väzby interakcie 
proteínov (Kapitola 10 sekcia 4).



experimentálnych výsledkov a prispievajú k  odhaleniu interaktívnej proteomickej mapy 
a fungovania bunkového systému.  

2. CHARAKTERISTIKA A ŠTRUKTÚRA PROTEÍNOV 
Proteíny boli objavené približne v  roku 1838 švédskym vedcom Jöns Jakob Berzelius. 

Slovo proteín pochádza z gréckeho slova “Protas“, čo v preklade znamená primárny. Proteíny 
tvoria najmenej 50 % sušiny živej hmoty a sú nepostrádateľnou súčasťou každej bunky, kde 
zodpovedajú za jej správne fungovanie.  

Proteíny môžeme klasifikovať (Obr. 1): 

 1.  Jednoduché proteíny (albumíny, globulíny, glutelíny, albuminoidy, históny a            

      protamíny). 

2.   Konjugované proteíny. Jednoduché proteíny obsahujúce neproteínový materiál vo    

      svojej  štruktúre  spojené kovalentnou väzbou (nukleoproteíny, glykoproteíny,    

      fosfoproteíny, hemoglobín, lecitoproteíny).  

3.   Derivované proteíny (denaturované proteíny alebo peptidy).  

   

 Obr. 1 Znázornenie typov proteínov 

A. Jednoduchý proteín, B. Konjugovaný proteín, C. Denaturovaný  proteín  

Štruktúra proteínov je organizovaná na štyroch úrovniach, od lineárneho usporiadania 
aminokyselín (primárnej štruktúry) po trojrozmernú (sekundárnu, terciárnu, kvartérnu) 
štruktúru. 

2.1. Primárna štruktúra 
Primárna štruktúra predstavuje obsah a spojenie aminokyselín v  určitom poradí, počet 

polypeptidových reťazcov a umiestnenie disulfidických väzieb medzi reťazcami, prípadne 
vnútri reťazca. Peptidová väzba je podstatná pre spojenie aminokyselín. 

Jednotlivé reťazce alebo úseky toho istého polypeptidového reťazca sú  vzájomné 
pospájane kovalentnými väzbami tvorenými postrannými radikálmi. Najrozšírenejším typom 
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chemických väzieb sú disulfidové väzby. Ďalej sem patri fosfodiesterová väzba, uplatňujúca 
sa pri vzniku podvojných esterov kyseliny fosforečnej a serínu. Okrem kovalentných väzieb tu 
pôsobia aj slabšie väzby a interakcie (vodíkové väzby, van der Waalsove sily).  

Nekovalentné interakcie hrajú podstatnú úlohu pri vytváraní a stabilizácii konformácie 
proteínov. Tieto slabšie väzby sú spravidla veľmi početné, a preto ich zmeny môžu ovplyvniť 
aj silné väzby.  

2.2. Sekundárna štruktúra   
Pri vytvorení a udržaní sekundárnej štruktúry majú zásadnú úlohu vodíkové väzby 

(mostíky). Najčastejšie sa vyskytujúcim typom sekundárnej štruktúry je α-helix. Druhým typom  
je tzv. β skladaný list (β sheet) a treťou súčasťou sekundárnej štruktúry sú otočky (turns), 
ktoré sa nachádzajú medzi α- a  β- úsekmi a  najmä na povrchu molekuly, kde  spôsobujú 
prudké otočenie kostry polypeptidového reťazca späť do vnútra molekuly.  

2.3. Terciárna štruktúra  
Terciárna štruktúra predstavuje celkovú priestorovú konformáciu polypeptidového 

reťazca, t.j. trojrozmerné usporiadanie všetkých aminokyselinových zvyškov. Vzniká 
kombináciou sekundárnych štruktúr a  je stabilizovaná interakciami medzi postrannými 
reťazcami aminokyselinových zvyškov.  

Terciárna štruktúra veľkých proteínov môže byť rozdelená na domény, vyznačujúce sa 
štruktúrnou alebo funkčnou charakteristikou. Štruktúrne domény predstavujú kompaktne 
usporiadané (zvinuté, zbalené) oblasti polypeptidu, napr. globulárna doména a  vláknitá 
doména. Niekedy sú rozlíšiteľné funkčné domény (napr. kinázová alebo hydrolytická doména 
enzýmov, DNA-viažuca doména, membránu-viažuca doména). 

2.4. Kvartérna štruktúra 
Stabilita vláknitých útvarov, vrátane proteínov, klesá so vzrastajúcou dĺžkou reťazca, resp. 

so zvyšovaním molekulovej hmotnosti. Proteíny sú zložené z  niekoľkých identických alebo 
rozdielnych podjednotiek, ktoré sa spájajú navzájom nekovalentnými väzbami (ojedinele, napr. 
v inzulíne, disulfidovými väzbami). Takýto princíp stavby zvyšuje stabilitu proteínov a umožňuje 
opravu molekuly nahradením poškodenej podjednotky nepoškodenou podjednotkou. 
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3. HISTÓRIA PROTEÍNOV A METÓDY NA DETEKCIU FUNKCIE  
PROTEÍNOV 

3.1 História proteínov a proteínových interakcií 
V súčasnosti je všeobecne známe, že proteínové interakcie zohrávajú elementárnu úlohu 

pri riadení bunkových mechanizmov. Proces identifikácie proteínových interakcii bol však 
zdĺhavý a  značne ovplyvnený technologickým vývojom v 19. a  20. storočí. Prvá interakcia 
medzi proteínmi bola zistená okolo roku 1838 Berzeliom. Spočiatku sa nepredpokladalo, že 
proteíny môžu existovať ako samostatné molekuly schopné vykonávať konkrétne funkcie. 
Vedci predpokladali, že proteíny sú monovaletné heterogenné jednotky menších elektrolytov. 
Až začiatkom roku 1920 nastal proges v  objasnení významu funkcie proteínov. V  tomto 
období bola objavená inhibičná aktivita trypsínu v albumínovej frakcii krvného séra, z ktorej 
boli proteíny postupne purifikované a kryštalizované. Nasledovala séria experimentov 
prispievajúcich k rozlúšteniu funkcie proteínov a detekcii ich štruktúry a vlastností.  

Postupne sa odhalilo, že interakcia medzi proteínmi nie je náhodná,  ale predstavuje 
cielený proces, ktorý vedie ku konkrétnej zmene v  bunke ako reakcia na impulz z okolia. 
Proteínová interakcia iniciuje mechanizmy ako je napr. zahájenie génovej expresie, bunkový 
rast, proliferáciu buniek a apoptózu. Dokonca je možné rozlíšiť viacero druhov proteínových 
interakcií, ako napríklad interakcia medzi proteínmi toho istého typu (homo-oligomérne 
komplexy) alebo medzi dvoma rozdielnymi proteínmi (hetero-oligomérne komplexy). Taktiež 
môže prebiehať interakcia aj medzi jednotlivými doménami toho istého proteínu.  

Proteínové interakcie môžu byť trvalé alebo dočasné (tranzientné), vzhľadom na potreby 
bunky. Kým trvalé  interakcie predstavujú hlavne multi-podjednotkové proteínové komplexy, 
tranzientné interakcie zabezpečujú bunkové procesy, ako je napr. fosforylácia, konformačné 
zmeny proteínu alebo aktiváciu signálnych dráh. 	  

Proteíny vzájomne interagujú viacerými spôsobmi:  

1. väzba rigidného povrchu proteínov na predĺženú slučku polypeptidového reťazca 
druhého proteínu, 

2. interakcia dvoch α-helixov a tvorba tzv.“ coiled-coil“ štruktúry,  

3. interakcia dvoch komplementárnych rigidných povrchov proteínov. 

3.2 Metódy na detekciu funkcie proteínov 
Štúdium funkcie proteínov úzko súvisí s  identifikáciou proteín - proteínových interakcií 

(PPI). Charakterizácia doposiaľ  neidentifikovaných proteínov môže byt dosiahnutá detekciou 
interakčných partnerov proteínu záujmu, ktorých funkcia je už presne definovaná. Myšlienka 
identifikácie PPI ako nástroja pre odhalenie funkcie proteínov je ďalej rozvinutá do 
modelovania signálnych bunkových dráh. Tento spôsob slúži na ilustráciu molekulárnych 
mechanizmov prebiehajúcich v bunke a má podstatný význam pri pochopení ich súvislostí. 
Proteíny dokážu modifikovať kinetické vlastnosti iných proteínov (enzýmov), ovplyvniť 
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naviazanie substrátu a vytvoriť nove väzobné miesta pre malé molekuly, podobne ako i zmeniť 
špecificitu iného proteínu.  

Detekcia PPI môže prebiehať viacerými spôsobmi. Metódy pre detekciu PPI sú 
kategorizované do troch základných skupín: (1) in vitro, (ii) in vivo a (iii) in silico.  Kým in vitro 
metódy prebiehajú v  presne definovaných podmienkach mimo živého organizmu, in vivo 
metódy sú vykonávané práve v ňom. Medzi najvýznamnejšie in vitro metódy radíme 
tandemovú afinitnú purifikaciu, afinitnú chromatografiu, ko-imunoprecipitaciu, proteínové 
arrays, phage display, X-ray kryštalografiu a NMR spektroskopiu. K najvýznamnejším in vivo 
metódam patria dvojhybridný kvasinkový systém (Y2H a Y3H). Medzi in silico metódy radíme 
predovšetkým bioinformatické analýzy, ktoré sú vykonávané pomocou špeciálne vyvinutých 
počítačových serverov. Jednotlivé  metódy a ich aplikácia sú zhrnuté v Tab.1.  

Tab.1 Zoznam metód  na detekciu PPI ,  (H) – High-throughput metódy

        Metóda                       Princíp a využitie

In 
vitro

Afinitná chromatografia  Vysoko citlivá metóda, ktorá dokáže rozpoznať aj veľmi 
slabé PPI. Testuje všetky proteíny vo vzorke na interakciu 
s inými proteínmi 

Tandemova afinitná 
purifikácia spojená s 
hmotnostnou 
spektrometriou (TAP-MS) 

Princíp TAP-MS spočíva v dvojitom značení proteínu na 
chromozomálnom lokuse s  následnou purifikáciou 
proteínu a MS analýzou

Ko-immunoprecipitácia Slúži na potvrdenie interakcie medzi proteínmi v  ich 
natívnej forme použitím celkového bunkového lyzátu

Proteínová microarray (H) Microarray analýza umožňuje simultánnu analýzu 
viacerých paramentrov v  jednom experimente. Deteguje 
interakcie medzi proteínmi, ich aktivitu a  identifikáciu  
funkcie

Proteín - fragmentová 
komplementácia (PCAs)

PCAs môže byt aplikovaná na detekciu PPI na rôznej 
molekulovej úrovni

Phage display (H) Phage-display spočíva v  inkorporácii genetického 
materiálu proteínu do fága, ktorý následné exprimuje 
proteín na svojom povrchu, čím umožňuje skríning 
s potenciálnymi proteínovými partnermi

X-ray kryštalografia X-ray kryštalografia poskytuje vizualizáciu štruktúry 
proteínu na atómovej úrovni, čím prispieva k pochopeniu 
PPI a ich funkcií

NMR spektroskopia NMR spektroskopia slúži na detekciu slabých PPI
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4. FUNKCIA PROTEÍNOV 
Proteíny majú vo svojej štruktúre zakomponované funkčné skupiny, ako napr. alkoholy, 

tioly, tioétery, karboxylové skupiny, ktoré prispievajú k funkčnosti proteínov. Väčšina proteínov 
sú enzýmy katalyzujúce biochemické reakcie, iné disponujú štrukturálnymi alebo 
mechanickými funkciami, ktoré sú hlavne súčasťou bunkového cytoskeletu alebo  udržiavania 
tvaru bunky, respektíve sú súčasťou bunkových signálnych dráh, imunitných odpovedí 
a  bunkových cyklov (Obr. 2). Každý proteín pozostáva z  jedinečnej, presne definovanej 

In 
vivo

Kvasinkový 2- hybridný 
systém (Y2H) (H)	

Kvasinkový 2 hybridný systém je aplikovaný pri skríningu 
proteínu záujmu s knižnicou potenciálnych interakčných 
partnerov

Syntetická úmrtnosť Metóda vychádzajúca z funkčnosti proteínových 
interakcíi

In 
silico

„Ortholog-based 
sequence approach“

Tento prístup je založený na sekvencii a homológnej 
povahe proteínov v anotovaných proteínových 
databázach pomocou “pairwise” lokálneho sekvenčného 
algoritmu

„Domain-pairs-based 
sequence approach“ 

Predikcia PPI na základe interakcií proteínových domén

Štrukturálne prístupy Predikcia PPI na základe štruktúry proteínov (primárna, 
sekundárna a terciárna štruktúra)

Génové susedstvo (gene 
neighbourhood) 

Metóda vychádza z predpokladu, že génové susedstvo 
je konzervatívne počas viacerých generácii, čím existuje 
potenciálna možnosť funkčného prepojenia medzi  
proteínmi kódovanými príbuznými génmi

Génová fúzia (Gene 
fusion/ Rosetta stone)

Metóda vychádza z  konceptu jednodoménových 
proteínov nachádzajúcich sa v  jednom organizme, 
schopných fúzie a  tvorby multidoménových komplexov 
v inom organizme

In  silico 2 hybridný 
systém (I2H)

I2H metóda vychádza z  predpokladu, že interagujúce 
proteíny prešli spoločným vývojom v snahe zachovania si 
funkcie

Fylogenetický strom Predikuje PPI na základe evolučnej histórie proteínov

Fylogenetický profil Predikuje interakciu medzi dvoma proteínmi  len 
v prípade, že oba proteíny zdieľajú rovnaký fylogeneticky 
profil

Génová expresia Génová expresia vychádza z predpokladu, že interakcie 
medzi proteínmi  pochádzajúcich z  rovnakej skupiny 
exprimujúcich proteínov sú častejšie, ako interakcie 
s proteínmi z iných expresných skupín
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sekvencie aminokyselín, ktorá dáva proteínu jeho charakteristickú konformáciu a určuje jeho 
funkciu v  bunke. Táto konformácia, ako je spomenuté vyššie, nie je rigidná a dovoľuje 
proteínu integrovať s okolitými molekulami, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie dynamických 
procesov. Biologické funkcie proteínov závisia predovšetkým od fyzikálnych interakcií s  inými 
molekulami, ako napr. protilátky viažuce sa na vírusy alebo baktérie. Vo všeobecnosti sú 
všetky proteíny vzájomne v úzkom kontakte a ich interakcia môže byť veľmi silná alebo slabá, 
avšak je stále špecifická, a daný proteín interaguje iba s  jednou, prípadne s  viacerými 
molekulami v  určitom okamihu. Rozlišujeme niekoľko faktorov podstatných pre interakciu 
proteínov, ako napr. stochiometria. Existujú prípady, kedy proteíny toho istého typu vzájomne 
interagujú (oligomerizácia) alebo naopak ak dochádza k  interakcii  dvoch až troch odlišných 
proteínov. Sila (afinita) medzi proteínmi má taktiež výrazný vplyv na ich interakciu a proteíny 
interagujú spontánne iba ak je to pre nich energeticky výhodné. Molekuly, s ktorými sa proteín 
viaže sa nazývajú ligandy (ligand = viazať sa). Schopnosť proteínu sa selektívne viazať na 
ligand súvisí s uplatnením slabých vodíkových, van der Waalsových a ďalších nekovaletných 
väzieb. Pre vytvorenie plnohodnotnej interakcie je nevyhnutná tvorba veľkého množstva 
týchto väzieb medzi proteínom a  ligandom. Miesto, kde proteín viaže ligand sa nazýva 
väzobné miesto a je špecifické svojou konformáciou, a jedinečným usporiadaním 
aminokyselín. Tieto aminokyseliny môžu byť súčasťou rôznych proteínových častí 
polypeptidového reťazca, ktoré sa k  sebe priblížia  jeho zvinutím, čím vytvoria špecifickú 
dutinu (z. ang. cavity) spojenú z nekovalentných väzieb. 

5. PROTEÍNOVÉ DATABÁZY NA PREDIKCIU PPI  
Identifikácia proteínových interakcií je dôležitým krokom pri detekcii funkcií proteínov a pre 

pochopenie celkového fungovania bunkových procesov.  Snaha o  rozlúštenie PPI je vysoko 
aktuálna, nakoľko znalosť proteínových interakcií môže napomôcť pri objasnení a   pri liečbe 
ochorení spôsobených dysfunkciou proteínov. Doterajšie metódy v  oblasti identifikácie 
proteínových funkcií žiaľ neprinášajú želané výsledky. Poznatky získané experimentálne sa nie 
vždy osvedčili ako dôveryhodné a veľký počet dát je niekedy mätúci. V posledných rokoch sa 
vedci zamerali na využitie počítačových metód, ktoré napomáhajú interpretovať 
experimentálne výsledky. K  významnym databázam poskytujúcim informácie o PPI  patrí 
napr. databáza BIND [1], ďalej sú to napr. HPRD [2, 3] DIP [4], IntAct  [5, 6], BioGRID [6], 
MIPS [7] a  MINT [8]. Spomínané databázy majú k dispozícii dáta o  molekulárnych 
interakciách získaných z „high-throughput“ experimentov a dostupnej literatúry. V tejto sekcii 
sa budeme detailnejšie venovať databáze BioGrid a MINT.  

5.1. BioGrid (The general Repository for Interaction) 
BioGrid (http://thebiogrid.org/) predstavuje obsiahlu databázu experimentálne 

potvrdených interakcií proteínov (Obr.3). Databáza disponuje informáciami o približne 749 
912 interakciách, z toho 471 525 sú proteínové interakcie a 278 387 sú génové interakcie. 
Databáza navyše poskytuje informácie o  fosforylačných miestach proteínov získaných „high-
throughput“ metódami, a  informáciami o aplikovaných experimentoch na detekciu PPI.  
Cieľom BioGrid je prehľad o PPI z genomických a proteomických interakčných štúdií, ako aj 
dáta o posttranslačných modifikáciách proteínu. Vo vstupnom okne je možné zadať názov 
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hľadaného proteínu a organizmu, v ktorom chceme interakčných partnerov detegovať (Obr. 3, 
krok 1 a 2). 

Obr. 2 Schematické znázornenie funkcií proteínov v bunke

Obr. 3 Užívateľské prostredie databázy BioGrid

Príklad detekcie PPI využitím BioGrid 

Príklad detekcie PPI si ukážeme na proteíne Hsp70. Zadaním názvu proteínu do 
uvítacieho okna (Obr. 3 krok 1) a voľbou modelového organizmu (Obr. 3 krok 2) sa objaví 
zoznam  proteínov (Obr. 4 krok 1). Zvolením hľadaného proteínu (v tomto prípade proteín 
HSPA4, čo je synonymum pre proteín Hsp70) sa zobrazí zoznam jeho interakčných partnerov 
a príslušné informácie o nich (Obr. 5). 

V hornej lište si môžeme zvoliť zoznam interakčných partnerov (Obr. 5 krok 1), zoznam 
interakcií (krok 2), vizualizáciu proteínových interakcií (krok 3) a   zoznam posttranslačných 
modifikácií proteínu (krok 4). Schematické znázornenie interakcií (Obr. 6) je možné 
modifikovať nastavením filtrov (Obr. 6 krok 1) a nastavením zobrazenia interakcií (Obr. 6 krok 
2). Vizualizácia proteínových interakcií predstavuje interaktívnu mapu proteínov, kde si 
jednoduchými krokmi  možno prispôsobiť vzhľad a označiť proteíny záujmu.  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Obr. 4 Zoznam proteínov Hsp70 v modelových organizmoch

Obr. 5 Informácie o interakčných proteínoch Hsp70 proteínu
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Obr. 6 Vizualizácia proteínových interakcií

5.2. MINT (Molecular INteraction database)	  
Databáza MINT (http://mint.bio.uniroma2.it/mint/Welcome.do) katalogizuje približne 

235 000 interakcií z viac ako 5000 publikácií [11]. MINT umožňuje jednoduché vyhľadávanie 
proteínov, interakcií proteínov a ich grafickú vizualizáciu.  

Príklad detekcie PPI využitím MINT 

Príklad detekcie PPI si ukážeme na proteíne Hsp70. Vstupnou informáciou môže byť 
názov proteínu, ID číslo proteínu, sekvencia proteínu alebo kľúčové slovo (Obr. 7). Program 
súčasne umožňuje voľbu organizmu a možnosť zobrazenia interakcie proteínov. Zadaním 
názvu proteínu sa zobrazí zoznam proteínov (Obr. 8), z ktorého si vyberieme hľadaný proteín. 
V  tom istom užívateľskom okne program poskytuje aj vizualizáciu PPI pomocou programu 
Java (Obr. 8 krok 2). Kliknutím na zvolený proteín (Obr. 8 krok 1) sa objavia dáta o proteíne 
a informácie o potenciálnych proteínových interakciách (Obr. 9). 
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Obr. 7 Možnosti vloženia vstupných informácií
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Obr. 8 Výsledky vyhľadávania v databáze MINT 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Obr. 9 Informácie o proteíne v databáze MINT
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6. BIOINFORMATICKÉ NÁSTROJE NA PREDIKCIU PROTEÍN- 
PROTEÍNOVÝCH INTERAKCIÍ   

V  roku 1995 bol prvý raz sekvenovaný celý genóm mikroorganizmu Haemophilus 
influenzae Rd, čo vyvolalo vlnu sekvenovania genómu ďalších organizmov. Zmapovanie 
genómu však neprinieslo očakávané výsledky, a  preto sa prešlo na inovatívnejšie 
experimentálne metódy ako afinitná chromatografia, “pull–down” experimenty, kvasinkový 
dvojhybridný systém. Ich nevýhoda však spočíva v časovej a  finančnej náročnosti, preto 
sa postupne do popredia dostávajú bioinformaticke programy a softvéry schopné predikcie 
potenciálnych interakčných partnerov. Bioinformatické programy vychádzajú z už overených 
experimentálnych výsledkov, štruktúry proteínov alebo zo sekvencií proteínov, čo uľahčuje 
detekciu PPI. V súčasnosti existuje viacero voľne prístupných databáz a  softvérov 
poskytujúcich informácie o  proteínových interakciách spojených s predikciou PPI.  
Najčastejšie využívané predikčné programy sú zhrnuté v Tab. 2. 

Tab. 2 Zoznam databáz a softvérov pre predikciu PPI

Názov 
nástroja

Popis Zdroj

Struct2Net Predikcia PPI na základe štruktúry 
proteínov

http://groups.csail.mit.edu/cb/
struct2net/webserver/

ClusPro predikcia vzájomnej orientácie dvoch 
proteínov, resp. ich spájanie (Docking)

http://cluspro.bu.edu/

LMPID D a t a b á z a l i n e á r n y c h m o t í v o v 
sprostredkujúcich PPI

http://bicresources.jcbose.ac.in/
ssaha4/lmpid/

NatalieQ Internetový server pre PPI http://www.ibi.vu.nl/programs/
natalieq/

ComPPI Zdroj PPI na základe bunkových 
kompartmentov

http://comppi.linkgroup.hu/

InWeb Kompletná schéma PPI u ľudí http://www.cbs.dtu.dk/suppl/dgf/
heart_developmental_networks/

Network 
Analysis

Poskytuje inovatívny   prístup  pre PPI 
analýzu a ich vizualizáciu

http://www.networkanalyst.ca/
NetworkAnalyst/

PrePPI Databáza PPI na základe ich štruktúry https://bhapp.c2b2.columbia.edu/
PrePPI/

TissueNet Databáza poskytujúca informácie o PPI 
v ľudskom tkanive

http://netbio.bgu.ac.il/tissuenet/

3did S ú h r n d o m é n o v o - d o m é n o v ýc h 
interakc i í a  kata lóg doménovo-
peptidových motívov v PDB

http://3did.irbbarcelona.org/
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WIki- pi Internetový server anotovaných 
ľudských PPI

http://severus.dbmi.pitt.edu/wiki-pi/

PiSITE Databáza na predikciu interakčnej časti 
proteínu

http://pisite.hgc.jp/

HINT (High- 
quality 
INTeractom
es)

Databáza PPI v rôznych organizmoch http://hint.yulab.org/

STRING Databáza známych PPI a predikcia PPI http://string-db.org/

ADAN Predikcia PPI na základe proteínových 
domén

http://adan-embl.ibmc.umh.es/

PINA Databáza PPI http://cbg.garvan.unsw.edu.au/pina/

PSIbase Mapa interakcie proteínov http://psibase.kobic.re.kr/

HIPPIE Human Integrated protein - protein 
interaction - databáza

http://cbdm.mdc-berlin.de/tools/
hippie/

DOMINE Databáza proteínových interakčných 
domén

http://domine.utdallas.edu/cgi-bin/
Domine

DIP Databáza PPI http://dip.doe-mbi.ucla.edu/dip/
Main.cgi

IRView Databáza proteínových interagujúcich 
oblastí

http://ir.hgc.jp/

MPIDB Databáza PPI mikroorganizmov. http://jcvi.org/mpidb/about.php

HPIDB Zdroj interakcií medzi hostiteľom a 
patogénom

http://agbase.msstate.edu/hpi/
main.html

PIPs Databáza predikovaných ľudských PPI http://www.compbio.dundee.ac.uk/
www-pips/

PPI Affinity Databáza PPI vychádzajúca z afinity 
proteínov

http://bmm.cancerresearchuk.org/
~bmmadmin/Affinity/

PINT Databáza PPI založená na 
termodynamike proteínov

http://www.bioinfodatabase.com/
pint/

HitPredict Predikcia PPI http://hintdb.hgc.jp/htp/

JENA PPI internetová stránka http://ppi.fli-leibniz.de/
jcb_ppi_databases.html

InterPro Pred ikc ia in teragu júc ich domén 
proteínu na základe sekvencie proteínu

http://www.ebi.ac.uk/interpro/
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6.1. InterPro 
InterPro klasifikuje proteíny do spoločných fylogenetických skupín na základe výskytu 

prítomnosti podobných interakčných a funkčných domén. Program InterPro disponuje tzv. 
„Signatures“, ktoré predstavujú zástupcov  proteínových rodín v závislosti od ich biologických 
funkcií a slúžia ako modely na predikciu interakčných domén. InterPro získava dáta 
z dostupných proteínových databáz a na základe ich sekvencie ich klasifikuje  do jednotlivých 
skupín [12].  

Príklad predikcie domén s využitím InterPro 

Predikciu interakčných proteínových domén si ukážeme na príklade inzulínového 
rastového receptora (UniProt AN P08069). Sekvenciu proteínu vo formáte FASTA získame 
z databázy UniProt (http://www.uniprot.org/). Vstupné okno programu ponuka možnosť pre 
vloženie sekvencie proteínu  (Obr. 10 krok 1). Voľbou príkazu „SEARCH“ (Obr. 10 krok 2) 
program vyhodnotí prítomnosť a zastúpenie interakčných proteínových domén (Obr. 11).  

Obr. 10 Užívateľské prostredie programu InterPro 

InterPro poskytuje možnosti precíznejšieho hľadania, a to napr. modifikáciou filtra (Obr. 11 
krok 1), kde je možné zobraziť jednotlivé typy domén, príslušnú proteínovú rodinu proteínu. 
Získané výsledky poskytujú informácie o potenciálnych funkciách proteínu pod názvom „GO 
term prediction“ (Obr. 11, krok 2). 
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Obr. 11 Výsledky hľadania v InterPro databáze 

Kliknutím na GO  (Obr. 11 krok 2) sa zobrazia informácie o genetickej ontológii daného 
proteínu (Obr. 12), kde je v menu možné nájsť informácie   o  biologickej funkcii proteínu 
a jeho anotácii. 

Obr. 12 GO informácie o proteíne  
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6.2. PrePPI 
Najviac využívanou databázou   na predikciu PPI je databáza PrePPI (https://

bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI/). Táto databáza vychádza z  3D  štruktúry proteínov. 
Využitím homológnych modelov a dát o   proteínoch z   databáz  dokáže PrePPI pomerne 
presne predikovať interakcie proteínov.   Databáza využíva na predikciu PPI i štatistickú 
metódu tzv. „Bayesian framework“. Výhodou je hlavne dostupnosť  informácii o konformácii 
a  štruktúre proteínov. Navyše porovnáva kvantitatívne výsledky získané z  in silico analýz 
s  informáciami z verejne dostupných databáz a  poskytuje možnosť štrukturálneho modelu 
proteínu.  Aktuálna verzia  PrePPI obsahuje  približne 2 milióny PPI, z ktorých asi 60 000 sú 
interakcie proteínov v  kvasinkách, 370  000 predstavujú ľudské PPI a  zvyšok tvoria ďalšie 
interakcie v iných organizmoch [13]. 

Príklad predikcie PPI z databázy PrePPI 

Príklad predikcie PPI s využitím databázy PrePPI si ukážeme na proteíne OspA. Zadaním 
názvu proteínu do vstupného okna „PrePPI SEARCH“ (Obr. 13, krok 1) sa objavia informácie 
o  interakčných partneroch proteínu, detailná tabuľka proteínových interakcií, zdroj informácií, 
ktorý sa používal, hodnoty LRs (likelihood ratios), ktoré vykazujú senzitivitu a  špecificitu 
testovania, ďalej finálna pravdepodobnosť interakcie, ako aj fakt, či interakcia bola evidovaná 
v databázach alebo v literatúre (Obr. 13 krok 2). Kliknutím na „Download all interactions“ (Obr. 
13 krok 3) je možné získať tieto dáta pre ich ďalšie spracovanie (Obr. 14 ).                              

Obr. 13 Užívateľské prostredie databázy  PrePPI 

Obr. 14 Zoznam potenciálnych interakčných partnerov
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6.3. Struct2Net 
Struct2Net je server, ktorý predikuje základe štruktúry PPI u Drosophila melonogaster, 

kvasiniek a  u  ľudí. Tento program overuje pravdepodobnosť interakcií proteínov, najmä pri 
experimentálne nepotvrdenej interakcii a poskytuje zoznam potenciálnych interakčných 
partnerov. Každej predikcii je priradené skóre hovoriace o  pravdepodobnosti interakcie 
proteínov. Vstupnou infomáciou je jedna alebo dve aminokyselinové sekvencie vo formáte 
FASTA. Výstupom je zoznam interakčných partnerov. Predikcia interakcie vychádza 
z porovnania zadaných aminokyselinových sekvencií so sekvenciami proteínových komplexov 
dostupných v  PDB databáze a  výberu čo najpravdepodobnejšej možnosti. Nevýhodou 
Struct2Net je, že nevychádza z  iných genomických funkcií proteínov, a preto slúži skôr ako 
doplnková kontrola na predikciu unikátnych PPI.  

Príklad predikcie PPI serverom Struct2Net 

Predikcie pomocou Struc2Net si ukážeme na proteíne Hsp70 (UniProt P38646) a Hsp90 
(P08238). Struct2Net umožňuje zadanie vstupnej informácie proteínu dvoma spôsobmi: (i) 
zadaním názvov proteínov (napr. Hsp70 a Hsp90) (Obr. 15A  krok 1 a 2) alebo (ii) zadaním 
sekvencie proteínu vo formáte FASTA (Obr. 15B krok 1 a 2). Program zároveň poskytuje 
možnosť voľby organizmu (Obr. 15A krok 3) a príslušného algoritmu (Obr. 15A krok 4). 

Obr. 15A  Možnosti zadania  názvu proteínu do databázy
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Obr. 15B Možnosti zadania  názvu proteínu do databázy

Zadaním názvov proteínov program vyhodnotí schopnosť týchto proteínov vzájomne 
interagovať (Obr. 15 krok 1). Súčasne sa zobrazí zoznam interakčných partnerov zadaných 
proteínov (Obr. 17), kde je možné rozlíšiť počet predikovaných a experimentálne potvrdených 
interakcií (Obr. 16 krok 2). Interakcie potvrdené experimentálne sú rozlíšené sýtejšou farbou. 
Výsledky je možné získať aj pre ďalšie spracovanie (Obr. 16 krok 3). 

Obr. 16 Výsledky predikcie interakcie medzi proteínmi Hsp70 a Hsp90
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Obr. 17 Zoznam potenciálnych interakčných partnerov pre proteín Hsp90

V druhom prípade zadáme sekvenciu proteínu Hsp70 (P38646) vo formáte FASTA (Obr. 
15B) a zvolíme  organizmus, v ktorom chceme interakcie skúmať a príslušný algoritmus (Obr. 
18, krok 1 a 2). Algoritmus iWRAP je v porovnaní so Struc2Net vhodnejším algoritmom pre 
predikciu PPI, nakoľko porovnáva sekvencie proteínov a  hľadá možné interakčné domény 
[14, 15]. Do okna pre mailovú adresu je optimálne zadať kontakt, nakoľko proces 
vyhodnotenia interakcie proteínu je časovo náročnejší (Obr. 22). Stlačením „Odoslať“ sa 
zobrazí  okno o  statuse procesu s  identifikačným číslom procesu, ktoré slúži pre spätné 
overenie pomocou funkcie „Fetch job“ v hlavnom menu, čím sa zobrazia výsledky hľadania 
(Obr. 19).  

Obr. 18 Znázornenie výberového menu
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Obr. 19  Názorné zobrazenie výsledkov

6.4. STRING databáza 9.1. (Search Tool for retrieval of  
Interacting Genes/Proteins) 

STRING databáza poskytuje informácie o  potvrdených  a  predikovaných proteínových 
interakciách. Predikcia interakcie medzi proteínmi vychádza z priamej (fyzickej) a nepriamej 
(funkčnej) interakcie medzi proteínmi. Ako  hlavné  zdroje slúžia: (i) genomický kontext, (ii) 
„high-throughput“ experimenty, (iii) koexpresia proteínov a (iiii) výsledky z  proteínových 
databáz, ako napr. DIP, BIND, MINT a GRID. STRING navyše poskytuje aj vizualizáciu 
proteínových interakcii pre konkrétny proteín.   

Príklad predikcie PPI databázou STRING 9.1 

Predikciu proteínových interakcií v databáze STRING 9.1  si ukážeme na proteíne OspA. 
V  rámci programu sa otvorí užívateľské prostredie s  možnosťami pre detekciu interakcie 
proteínu  (Obr. 20). Ako vstupná informácia môže slúžiť názov proteínu (Obr. 20 krok 1), 
sekvencia proteínu (Obr. 20 krok 2), viac názvov proteínu (Obr. 20 krok 3) alebo viacero 
sekvencií proteínu (Obr. 20 krok 4). Súčasne program umožňuje aj voľbu organizmu (Obr. 20 
krok 5). 
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Obr. 20 Uvítacie okno databázy STRING

Voľbou konkrétneho organizmu sa objaví interakčná mapa proteínu s  potenciálnymi 
interakčnými partnermi (Obr. 21). Toto vizuálne zobrazenie ponúka okrem iného aj širokú 
škálu informácií o proteíne, ako aj  identifikovaných interakčných partneroch až po možnosť 
uloženia interakčnej mapy. Rozš írené informácie získame po stlačení tlač idla 
„Advanced“ (Obr. 22 krok 1), kedy sa v hornej lište zobrazí menu s   možnosťami pre prácu 
s  interaktívnou mapou a dátami o proteíne (Obr. 22 krok 2). Kliknutím na jednotlivé zložky sa 
zobrazia možnosti, ako napr. v kolónke „Enrichment“, informácia o biologických procesoch 
a  funkciách proteínu. Pre  získanie informácie o konkrétnom proteíne z  interaktívnej mapy, 
priamym kliknutím na „guličku“ zodpovedajúcu proteínu sa otvorí okno s  príslušnými 
informáciami: jeho identifikačné číslo priradené v  databáze UniProt, sekvencia proteínu 
a  homológne proteíny evidované v  databáze STRING 9.1., prípadne dostupná štruktúra 
proteínu (Obr. 23 krok 1 a 2) [16]. Výhodou databázy STRING 9.1. je priame prepojenie 
s  databázou PubMed, a  tým priamy prístup k  článkom zmieňujúcich sa o interakciách 
proteínov. Súčasne je tu možnosť dodatočných nastavení (Obr. 21 krok 5), ako výber 
parametrov v prípade potreby nastavenia striktnejších podmienok  detekcie interakcie i  počtu 
zobrazení interakčných partnerov na stranu. 
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Obr. 21 Názorné zobrazenie potenciálnych interakčných partnerov OspA

1. Vizuálne zobrazenie interakcie OspA s interakčnými proteínmi. 2. Možnosti zmeny 
vizualizácie interakčnej mapy, možnosť uloženia obrázka. 3. Zoznam interagujúcich partnerov. 
4. Možnosť zobrazenia fylogenetických vzťahov medzi interagujúcimi proteínmi, experimentálne 
potvrdenie interakcie a prepojenie na databázy (PubMed). 5. Možnosti nastavenia parametrov 

interakcie. 
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Obr. 22 Názorné zobrazenie potenciálnych interakčných partnerov OspA

              

Obr. 23 Zobrazenie informácií o proteíne OspA

Databáza STRING 9.1. poskytuje jednoduchú manipuláciu pre užívateľa pri detekcii PPI a 
hľadaní informácii o proteíne záujmu a jeho interakčných partneroch.  Zadaním mena proteínu 
alebo viacerých proteínov je ihneď k  dispozícii mapa interakcií, ktorá môže byť podľa 
požiadaviek užívateľa prispôsobená pre ďalšie spracovanie [16]. 
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6.5. PIPs  (Human Protein-Protein Interaction Prediction) 
Databáza PIPs je orientovaná na detekciu PPI u  človeka. Predpokladá sa, že 90%  

interaktómu u človeka je nepreskúmaných [17]. Jedná sa hlavne o interakcie postranslačne 
modifikovaných proteínov a  ďalších nových proteínov, vznikajúcich alternatívnym štiepením. 
PIPs ponúka jednoduchú manipuláciu pre detekciu PPI. Interakcie sú podobne ako 
u  databázy PrePPI, kalkulované Bayesianovou metódou, kde základom predikcie PPI sú 
informácie o  génovej expresii, ontológii, výskyte domén, postranslačných modifikáciach 
proteínov a  ich subcelulárna lokalizácia [18]. Databáza poskytuje až 37 606 interakcií zo 
skóre ≥1, ktoré indukuje vysokú pravdepodobnosť vzniku interakcie. Navyše poskytuje aj 
experimentálne dáta o proteíne z databáz HPRD, DIP, IntAct, BioGRID a MINT. 

Príklad predikcie PPI softvérom PIPs 

Predikciu proteínových interakcií v  databáze PIPs si ukážeme na mitochondriálnom 
proteíne Hsp70/HSPA9B (Uniprot ID P38646). Ako vstupná informácia môže slúžiť  ID číslo 
proteínu z IPI (International Protein Index), RefSeq (formát NP_003087) a UniProt  databázy 
(formát P38646) (Obr. 24 krok 2). V  ľavej časti nájdeme hlavne menu s  možnosťou 
rozšíreného hľadania a sledovania histórie (Obr. 24 krok 1). 

Obr. 24 Uvítacie okno programu PIPs

Po vložení ID proteínu sa zobrazia predikované interakcie a  interakční partneri proteínu 
Hsp70/HSPA9B so skóre pravdepodobnosti interakcie a  zoznamu databáz, kde boli  
interakcie evidované (Obr. 25).  
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Obr. 25 Informácie o interakčných partneroch  proteínu Hsp70/HSPA9B

Kliknutím na jedného z  interakčných partnerov sa zobrazia jeho detailné informácie (Obr. 
26), jeho sekvencia a  možnosť vizualizácie interakcie medzi proteínmi pomocou Java 
programu. 
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Obr. 26 Informácie o interakčných partneroch proteínu Hsp70/HSPA9B

PIPs poskytuje navyše i možnosť detailnejšieho hľadania informácií o proteíne, čo  slúži 
hlavne pre analýzu homológnych proteínov. Voľbou „Advanced Search“ v hlavnom menu sa 
otvorí  okno (Obr. 27) pre vloženie názvu proteínu a sekvencie proteínu vo formáte FASTA, a 
zobrazí sa i zoznam homológnych proteínov. V  prípade záujmu detekcie PPI pre niekoľko 
proteínov súčasne zadáme v nižšom okne IPI číslo proteínov.  
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Obr. 27 Detailné hľadanie pre detekciu proteínovej interakcie

Kliknutím na tlačidlo „Search“ sa zobrazí okno s ponukou vykonať BLAST a zobrazí sa 
tabuľka s predikovanými homológnymi proteínmi (Obr. 28 A, B). Kliknutím na jedného z nich 
sa zobrazia informácie o príslušnom proteíne.   

Obr. 28A Detekcia homológnych proteínov k proteínu Hsp70/HSPA9B
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Obr. 28B Detekcia homológnych proteínov k proteínu Hsp70/HSPA9B

7. VYUŽITIE PROTEÍN-PROTEÍNOVÝCH INTERAKCIÍ 
Proteínové interakcie sú zdrojom molekulárnych informácií o stave a fungovaní bunky. Ich 

objasnenie a identifikácia dáva predpoklad detegovať funkcie proteínov, ale aj uplatnenie 
predovšetkým pri skúmaní nových potenciálnych terapeutík.  

Porozumením proteínových interakcií môžeme pochopiť bunkové mechanizmy, ktoré 
  hrajú esenciálnu úlohu v  boji proti mnohým ochoreniam ako sú napr. nádorové alebo 
bakteriálne ochorenia. Identifikácia PPI sa využíva napríklad pri detekcií proteínov 
zodpovedných za spustenie patologických signálnych dráh, a tak napomáha pri vývoji nových 
klinických postupov.  

U  nádorových ochorení bolo potvrdené, že nádorové proteíny sa v  bunke nachádzajú 
bližšie pri sebe a  ich interakcia je častejsia  a silnejšia v porovnaní so  zdravými jedincami. 
Aplikáciou unikátnych proteínových inhibítorov pre konkrétne PPI by bolo možné 
pozastavenie interakcie nádorových proteínov, čím sa zvýši úspešnosť liečby.  

Významnú úlohu hrá aj detekcia interakcie patógena a hostiteľa pri liečbe bakteriálnych 
a vírusových ochorení. V prípade ľudského papiloma vírusu dochádza k spusteniu ochorenia 
expresiou dvoch génov exprimovaných u  vírusu (E6 a  E7). Expresia a  následná interakcia 
proteínov s  hostiteľskými proteínmi je natoľko silná, že indukuje zahájenie choroby. 
Prevenciou tejto interakcie by bolo možné predísť spusteniu ochorenia. 

8. ZÁVER 
Proteíny zohrávajú v bunke nepostrádateľnú úlohu. Ich vzájomnou interakciou indukujú 

a deaktivujú signálne dráhy, čím vplývajú na jednolivé bunkové procesy. Poznanie PPI je preto 
dôležitým krokom pre pochopenie fungovania bunky, a  ponúka nové možnosti pri liečbe 
ochorení. Za posledné obdobie bolo identifikovaných niekoľko tisíc PPI, avšak väčšina 
proteínových interakcií zostáva stále zahalená rúškom tajomstva.  
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Experimentálne metódy v  kombinácii s bioinformatickými analýzami prinášajú inovatívny 
prístup pre úspešné rozlúštenie bunkového proteómu, a  predstavujú významný krok pri 
identifikácií nových potenciálnych terapeutík.   

9. ZOZNAM LITERATÚRY 
1.	 Bader, G.D., D. Betel, and C.W. Hogue, BIND: the Biomolecular Interaction Network Database. Nucleic 

Acids Res, 2003. 31(1): p. 248-50. 

2.	 Mishra, G.R., et al., Human protein reference database--2006 update. Nucleic Acids Res, 2006. 
34(Database issue): p. D411-4. 

3.	 Peri, S., et al., Development of human protein reference database as an initial platform for approaching 
systems biology in humans. Genome Res, 2003. 13(10): p. 2363-71. 

4.	 Salwinski, L., et al., The Database of Interacting Proteins: 2004 update. Nucleic Acids Res, 2004. 
32(Database issue): p. D449-51. 

5.	 Kerrien, S., et al., IntAct--open source resource for molecular interaction data. Nucleic Acids Res, 2007. 
35(Database issue): p. D561-5. 

6.	 Breitkreutz, B.J., et al., The BioGRID Interaction Database: 2008 update. Nucleic Acids Res, 2008. 
36(Database issue): p. D637-40. 

7.	 Mewes, H.W., et al., MIPS: a database for genomes and protein sequences. Nucleic Acids Res, 2002. 
30(1): p. 31-4. 

8.	 Chatr-aryamontri, A., et al., MINT: the Molecular INTeraction database. Nucleic Acids Res, 2007. 
35(Database issue): p. D572-4. 

9.	 Xenarios, I., et al., DIP, the Database of Interacting Proteins: a research tool for studying cellular networks 
of protein interactions. Nucleic Acids Res, 2002. 30(1): p. 303-5. 

10.	 Chatr-Aryamontri, A., et al., The BioGRID interaction database: 2015 update. Nucleic Acids Res. 
43(Database issue): p. D470-8. 

11.	 Licata, L., et al., MINT, the molecular interaction database: 2012 update. Nucleic Acids Res. 
40(Database issue): p. D857-61. 

12.	 Mitchell, A., et al., The InterPro protein families database: the classification resource after 15 years. 
Nucleic Acids Res. 43(Database issue): p. D213-21. 

13.	 Zhang, Q.C., et al., PrePPI: a structure-informed database of protein-protein interactions. Nucleic Acids 
Res. 41(Database issue): p. D828-33. 

14.	 Singh, R., et al., Struct2Net: a web service to predict protein-protein interactions using a structure-based 
approach. Nucleic Acids Res. 38(Web Server issue): p. W508-15. 

15.	 Hosur, R., et al., iWRAP: An interface threading approach with application to prediction of cancer-related 
protein-protein interactions. J Mol Biol. 405(5): p. 1295-310. 

16.	 Franceschini, A., et al., STRING v9.1: protein-protein interaction networks, with increased coverage and 
integration. Nucleic Acids Res. 41(Database issue): p. D808-15. 

17.	 Hart, G.T., A.K. Ramani, and E.M. Marcotte, How complete are current yeast and human protein-
interaction networks? Genome Biol, 2006. 7(11): p. 120. 

18.	 McDowall, M.D., M.S. Scott, and G.J. Barton, PIPs: human protein-protein interaction prediction 
database. Nucleic Acids Res, 2009. 37(Database issue): p. D651-6. 

&293



19.	 Shoemaker, B.A. and A.R. Panchenko, Deciphering protein-protein interactions. Part I. Experimental 
techniques and databases. PLoS Comput Biol, 2007. 3(3): p. e42. 

20.	 Shoemaker, B.A. and A.R. Panchenko, Deciphering protein-protein interactions. Part II. Computational 
methods to predict protein and domain interaction partners. PLoS Comput Biol, 2007. 3(4): p. e43. 

21.	 Nourani, E., F. Khunjush, and S. Durmus, Computational approaches for prediction of pathogen-host 
protein-protein interactions. Front Microbiol. 6: p. 94. 

22.	 Li, X., et al., Computational approaches for detecting protein complexes from protein interaction 
networks: a survey. BMC Genomics. 11 Suppl 1: p. S3.

&294



 

In silico veritas II               
Kapitola 9 

Protokoly v genomike



Kapitola 9	 297 .............................................................................
Protokoly v genomike  	 297 ...................................................................

1. Úvod	 297 ............................................................................................

2. Detekcia patogénov pomocou nested PCR	 297 ................................

2.1. Amplifikácia IS900 úseku M. avium sub. paratuberculosis	 297 ..................

2.2. Elektroforéza v LAB a BORAX pufri	 299 ..................................................

3. Array založená na genotypizácii patogénov	 300 ..............................

3.1. Reverzné blotovanie s použitím DNA sond	 300 ..........................................

4. Kvantitatívna RT-PCR (qRT-PCR, Expresia Génov)	 305 ..................

4.1. Vlastnosti primerov použitých pri analýze génovej expresie	 306 ................

4.2. Kultivácia a pasážovanie ľudských astrocytov (ScienCell, USA)	 307 ..........

4.3. Fluorescenčná detekcia mykoplaziem v bunkovej kultúre	 308 ....................

4.4. Imunocytochémia buniek CNS (6 jamková platnička)	 309 .........................

4.5. Izolácia RNA z bunkovej kultúry	 310 ..........................................................

4.6. Ošetrenie RNA s DNázou I (Thermo Scientific)  	 311 ................................

4.7. Reverzná transkripcia - Ramdom hexamer (Thermo Scientific) 	 311 ........

4.8. Real-time PCR (JenaBioscience)	 312 ...........................................................

5. Molekulárne klonovanie	 313 ............................................................

5.1. Štiepenie PCR produktu/plazmidu reštrikčnými enzýmami	 313 ...............

5.2. Ligácia	 313 ..................................................................................................

5.3. Fenol-chlorofomová extrakcia (ligačnej zmesi)	 314 .....................................

5.4. Príprava elektrokompetentných E. coli  z konzervy	 315 .............................

5.5. Elektroporácia E. coli	 316 ...........................................................................

5.6. Elektroporácia borélií	 317...........................................................................

$296



Kapitola 9 

PROTOKOLY V GENOMIKE   

Katarína Bhide, Zuzana Tomečková, Evelína Káňová, Mangesh Bhide 

1. ÚVOD 
V súčastnosti je možné získať mnoho protokolov (manuálov) a metodík pochádzajúcich z 

rôznych zdrojov, akými sú internet, knihy, série súčasných protokolov v molekulovej biológií 
atď. Avšak každá z týchto metodík popisuje vlastné riešenia pracovných problémov. Vo 
väčšine prípadov protokoly týkajúce sa molekulovej biológie, sú zdĺhavé a trvajú niekoľko dní. 
Úspech analýzy závisí predovšetkým od: 1. použitia vhodných bioinformačných nástrojov 
(napr. pri dizajnovaní primer-ov, predikcií štruktúry proteínu atď.); 2. dobre zavedených techník 
a protokolov s minimalizáciou možných problémov; 3. analýzy získaných výsledkov (opäť s 
využitím štatistických a bioinformačných nástrojov). 

V našej prvej publikácií (In silico veritas I;  http://lbmi.uvm.sk/LBMI/E-book_EN.html), a 
taktiež aj v tejto knihe sme predložili niekoľko bioinformatických nástrojov používaných v 
oblasti genomiky (Kapitola 9) a proteomiky (Kapitola 10). Pomocou týchto nástrojov dokážu 
mladí vedci efektívnejšie pracovať na svojích experimentoch, pričom aj naďalej budú využívať 
laboratórne techniky, ktoré sú účinné s použitím kitov (súprav), chemikálií a iných zdrojov 
dostupných na Slovensku. Všetky protokoly popísané nižšie boli vyhotovené v našom 
laboratóriu počas niekoľkoročnej experimentálnej práce. Je nám potešením zdieľať tieto 
protokoly a pravidelne ich on-line aktualizovať (http://lbmi.uvm.sk/LBMI/Protocols.html).     

2. DETEKCIA PATOGÉNOV POMOCOU NESTED PCR 
	 Tento protokol je zameraný na detekciu Mycobacterium avium sub. paratuberculosis. 

Tento patogén spôsobuje chradnutie a hnačky hovädzieho dobytka a je vysoko nákazlivý 
medzi zvieratami. Pri príprave PCR je potrebné dodržiavať prísne pravidlá, aby nedošlo ku 
kontaminácii amplikónmi z predchádzajúcej PCR. V prípade iných patogénov je potrebné 
zmeniť primery a anealingovú teplotu. 

2.1. Amplifikácia IS900 úseku M. avium sub. paratuberculosis 
Poznámka: Najlepšie je pripraviť oba master mixy (externý a interný) naraz, aby sa zabránilo 

kontaminácii! Vždy ako prvú pridávame negatívnu kontrolu, potom vzorky a ako poslednú 
pozitívnu kontrolu! Oba master mixy je možné uskladniť pri -20°C. 
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1. Pred prípravou master mixu vyžiarime UV svetlom skúmavky, ktoré použijeme, a taktiež 
laminárny box.  

Sekvencie primerov budú zaslané na požiadanie (bhidemangesh@gmail.com). 

	 Master mix pre externú PCR:                                      	    	 	 	      

H2O	 38,1 µl 

10x pufor s MgCl2 (25 mM)	 5,0 µl 

12,5 mM dNTP	 0,5 µl 

0,25 mM forward primer	 0,6 µl 

0,25 mM reverse primer	 0,6 µl 

Taq DNA polymeráza (1-2.5 U)	 0,2 µl 

DNA 	 5 µl 

2. Reakčnú zmes scentrifugujeme v minicentrifúge a dáme do termocykléra. 

	 Podmienky reakcie (Dĺžka produktu 396 bp): 

	 Pred pridaním PCR produktu do interného master mixu, vyžiarime UV svetlom 
vatové tampóny v  laminárnom boxe. Pri pridávaní amplikónu z  predchádzajúcej PCR 
otvárame každú skúmavku s  novým tampónom, aby sme zabránili kontaminácii okolitých 
skúmaviek! Vždy ako prvú pridávame negatívnu kontrolu, potom DNA vzorky a ako poslednú 
DNA pozitívnej kontroly!  

Master mix pre internú PCR: 

H2O	 41,9 µl 

10x pufor s MgCl2 (25 mM)	 5,0 µl 

12,5 mM dNTP	 0,5 µl 

0,25 mM forward primer	 0,7 µl 

0,25 mM reverse primer	 0,7 µl 

Taq DNA polymeráza	 0,2 µl 

DNA	 1 µl 

3. Vzorky scentrifugujeme v minicentrifúge a dáme do termocykléra. 

Počiatočná 
denaturácia 95°C 5 min 1x

Denaturácia 94°C 1 min

40xAnnealing 64,7°C 1 min, 30 s

Elongácia 72°C 1 min, 11 s

Finálna elongácia 72°C 5 min 1x
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Podmienky reakcie (Dĺžka produktu 298 bp): 

4. Po PCR vzorky analyzujeme pomocou elektroforézy ako je uvedené v sekcii 2.2 

2.2. Elektroforéza v LAB a BORAX pufri 
25x LAB pufor (pH 7,0): 

	 Acetát lítny (250 mM)	 25,5 g  
	 Kyselina boritá (250 mM)	 15,5 g 

	 pH vyrovnáme kyselinou boritou a objem doplníme do litra. 
 
	 1x LAB pufor: 

25x LAB pufor	 40 ml  
	 H2O	 960 ml  
 
	 0,7% agarózový gél s LAB pufrom: 

	 Agaróza	 1,4 g  
	 1x LAB pufor	 200 ml 

Príprava gélu  

	 Navážime agarózu do Erlenmeyerovej banky, pridáme pufor a privedieme do varu v 
mikrovlnke (600 W) až do úplného rozpustenia. Čas varu je približne 5 min. Počas varenia 
kontrolujeme, či sa agaróza rozpúšťa. Rozpustenú agarózu vylejeme do vopred pripravenej 
vaničky s 2 až 3 hrebeňmi s požadovaným počtom a veľkosťou jamiek. Odstránime prípadné 
bublinky a gél necháme tuhnúť aspoň 1 hodinu. 

	 Po stuhnutí gélu opatrne odstránime hrebene a gél uskladníme v  nádobe s malým 
množstvom LAB pufru pri 4°C, pokiaľ ho nejdeme ihneď použiť.  

Elektroforéza  

	 Gél umiestnime do elektroforetickej vaničky obsahujúcej 1x LAB pufor tak, aby sa 
jamky nachádzali tesne pod hladinou. Do prvej jamky napipetujeme DNA štandardu potrebnej 
veľkosti. Jeden mikroliter vzorky dobre premiešame s 5 µl  6x sample loading buffer (Thermo 
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Denaturácia 94°C 1 min, 25 s
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Finálna elongácia 72°C 10 min 1x
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Scientific), ktorý obsahuje interkalačné farbivo (SYBR Gold) a  napipetujeme do jamiek. 
Elektroforéza prebieha pri 300V, 10 - 15 min. Elektroforetickú vaničku chladíme ľadom.  

Poznámka: Príprava pufru s interkalačným farbivom - 1 ml 6x loading sample buffer 
zmiešame s 0,2 µl SYBR Gold.  

20x Borax pufor (pH 8,3): 

	 Dekahydrát tetraboritanu disodného	 38 g 
	 pH vyrovnáme kyselinou boritou a objem doplníme do litra. 

1x Borax pufor: 

	 20x Borax pufor	 50 ml  
	 H2O	 950 ml  

0,7% agarózový gél s Borax pufrom: 

	 Agaróza	 1,4 g  
	 1x Borax pufor	 200 ml 

Postup prípravy je rovnaký ako pre gél s LAB pufrom, avšak elektroforéza prebieha pri 	
180V, 20 až 30 min. Gél je vizualizovaný pri vlnovej dľžke 330 až 430 nm alebo UV svetle. 

3. ARRAY ZALOŽENÁ NA GENOTYPIZÁCII PATOGÉNOV 
	 V súčasnosti existuje viacero  techník, ktoré sa používajú na detekciu a genotypizáciu 

patogénov. Reverzný line blotting je jedna z prvých vysoko účinných techník, ktorá sa používa 
na druhovo špecifickú indetinfikáciu viacerých patogénov. 

3.1. Reverzné blotovanie s použitím DNA sond 
Reverzné blotovanie (RLB) je test, kde je viacero vzoriek testovaných naraz oproti 

hybridizačným próbam (Obr. 1). Tento test bol pôvodne vytvorený pre diagnostiku sérotypov 
Streptococcus spp. (Kaufhold a kol., 1994). Využíva sa aj na detekciu patogénov 
prenášaných kliešťami ako napr. Borrelia a Anaplasma s použitím 36 hybridizačných prób. 
Tento spôsob testovania sa ujal v  celom svete a úspešne sa využíva aj na detekciu 
protozoárnych krvných parazitov (Brigido a kol., 2004). 	  

	 Protokol je určený na detekciu amplikónov značených biotínom, preto je potrebné 
používať pri PCR aspoň jeden primer značený biotínom. Pri tejto metóde sa používa 
miniblotovacia kazeta so 45 drážkami (Obr. 2; Miniblotter®, Hoefer, USA). 
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Obr. 1 Interakcia sond a PCR produktov

(Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3211120/) 

Obr. 2 Miniblotovacia kazeta so 45 drážkami

	 (Zdroj: http://www.pumcf.com/index.php/News/detail/id/36) 

	 2xSSPE; 2 mM EDTA-Na2 (pH 7,2), 360 mM NaCl, 20 mM NaH2PO4.H2O (2 l): 	
Pripravíme 50 mM EDTA-Na2 roztok, pH upravíme na 7,2 so 4M NaOH a  doplníme do 2 
litrov. Roztok uschováme v  chladničke. Z  tohto roztoku pripravíme 2 mM EDTA-Na2 
a pridáme nasledujúce reagencie:	  

	 NaCl  	 42,08g 

	 NaH2PO4.H2O	 5,52 g  

	 Zmiešame, ak je potrebné upravíme pH na 7,2 so 4 M NaOH a doplníme do 2 litrov.                 
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	 10% roztok SDS:  

	 10 g SDS rozpustíme v 100 ml MilliQ vody. 

	  

	 Roztok na prípravu vzoriek:  

200 ml 2xSSPE zmiešame s 2 ml 10% SDS. 

	  

	 Premývací roztok:  

	 500 ml 2xSSPE zmiešame s 25 ml 10% SDS. 

	  

	 Aktivačný roztok:  

3,17 g EDAC (1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide) rozpustíme v 20 ml 	
MilliQ vode. 

	  

	 Deaktivačný roztok 100 mM NaOH:  

	 2 g NaOH rozpustíme v 500 ml H2O. 

	  

	 Roztok na prípravu sond 500 mM NaHCO3 (pH 8,4):  

	 0,84 g NaHCO3 rozpustíme v 20 ml MilliQ vode a upravíme pH.   

Poznámka: Vždy pripravujeme čerstvý roztok! 

Aktivácia nylónovej membrány Biodyne® C. 

1. Vystrihneme membránu o  veľkosti minibloteru, aby presne sedela do  kazety 
minibloteru. V pravom prednom rohu membrány urobíme malý krížik s  ceruzkou, ktorý 
bude označovať tú stranu kde budú naviazané sondy. 

2. Membránu inkubujeme 15 min. v  aktivačnom roztoku vo veľkej, sklenenej Petriho 
miske. Inkubujeme pri jemnom, horizontálnom miešaní. Keď ubehne polovica času tak 
membránu obrátime a pokračujeme v inkubácii. 

3. Po aktivácii membránu premyjeme vodou MilliQ a vysušíme medzi filtračnými papiermi. 
Aktivovanú membránu môžeme uskladniť pri 4°C. 

Poznámka: Aktivačný roztok môžeme použiť na ďalšiu membránu.  

Naviazanie sond na membránu. 

4. Hybridizačnú piecku zahrejeme na 56°C, vložíme do nej roztok na prípravu vzoriek, aby 
sa temperoval.  
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5. Koncentrované zásobné roztoky sond (1000x a  100x) uskladňujeme pri -20°C. 
Pracovná koncentrácia sond musí byť 0,4 pmol. Sondy riedime v  roztoku na prípravu 
sond: 5 μl 100x sondy + 495 μl roztoku na prípravu sond. 

6. Aktivovanú membránu navlhčíme vodou MilliQ, na jednu polovicu minibloteru bez rýh 
položíme 4 špongie. Membránu položíme na špongie, prikryjeme ju s druhou polovicou 
bloteru kde sa nachádzajú drážky. Bloter poriadne zaskrutkujeme.  

Poznámka: Bloter musí byť poriadne utiahnutý, aby nedošlo k  unikaniu tekutín 
a presakovaniu do vedľajších drážok. 

7. Blotovaciu kazetu pripojíme na vákuovú pumpu a odsajeme zvyšky vody z membrány.  

8. Do prvej drážky napipetujeme postupne 140 μl Evansovej modrej. Pipetujeme pomaly, 
najprv napipetujeme určitý objem. Vždy dávame pozor, aby nedošlo k úniku tekutiny na 
druhom konci drážky. 

Poznámka: Evansová modrá slúži na to, aby sme vedeli kde je začiatok a koniec.  

9. Do ďalšej drážky napipetujeme 140 μl roztoku na prípravu sond. Vždy do prázdnych 
kanálikov napipetujeme tento roztok. Do vedľajšej dráhy napipetujeme sondu pre 
pozitívnu kontrolu. 

Poznámka: Do drážok pipetujeme tak, aby nevznikali bubliny a  aby nedošlo k  úniku na 
opačnom konci drážky!  

10. Do ďalších drážok napipetujeme 140 μl sond v takom poradí v akom si ich určíme. Do 
poslednej drážku pridáme opäť Evansovú modrú.  

11. Po napipetovaní sond, inkubujeme minibloter 10 min. pri 56°C pri jemnom, 
horizontálnom miešaní.  

12. Po inkubácii odsajeme z  drážok všetku tekutinu, rozmontujeme minibloter 
a membránu položíme do veľkej sklenenej Petriho misky. 

13. Minibloter ponoríme na chvíľu do roztoku virkónu, jemne očistíme hlavne drážky tak, 
aby sme ich nepoškriabali. Potom opláchneme vodou z  vodovodu a  nakoniec 
destilovanou vodou. Opatrne osušíme bloter s jemnými papierovými utierkami. 

Inaktivácia membrány 

14. Membránu inaktivujeme s  inaktivačným roztokom 10 min. pri izbovej teplote, 
neprekročiť tento čas! 

15. Potom membránu dostatočne premyjeme s  vodou MilliQ, následne inkubujeme 
membránu s už temperovaným roztokom na prípravu vzoriek 10 min. pri 56°C. 

16. Po inkubácii premyjeme membránu 2 krát po 5 min. v 2xSSPE. 

Poznámka: Deaktivovanú membránu je možné uskladniť ponorenú v 2xSSPE pri 4°C. 
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Hybridizácia 

17. Teplotu v  hybridizačnej piecke nastavíme na 48°C, premývací roztok vložíme do 
piecky, aby sa zahrial.  

18. Pripravíme si blotovaciu kazetu ako v predchádzajúcich krokoch, membránu otočíme 
o 90°, aby naviazané sondy a Evansová modrá boli v horizontálnej polohe.  

Poznámka: Značka, ktorú sme urobili na začiatku s ceruzkou, musí byť na tej strane kde sú 
naviazané sondy! 

19. Na časť kazety bez drážok položíme jednu novú špongiu a na ňu membránu otočenú 
o 90°. Na membránu položíme časť s drážkami a kazetu poriadne zatiahneme skrutkami. 
Zvyšky tekutiny odsajeme z drážok s vakuovou pumpou. 

20. Zmontovaný bloter s membránou necháme temperovať v hybridizačnej piecke, pokiaľ 
pripravíme PCR produkty. 

21. Pripravíme riedenie vzoriek: 10 µl PCR produktu + 140 µl roztoku na prípravu vzoriek. 
Inkubujeme pri 100°C/10 min. Po inkubácii vzorky ihneď ochladíme na ľade 1 min., 
potom ich scentrifugujeme v minicentrifúge. 

22.  Prvé tri a  posledné tri drážky nepoužívame, napipetujeme do nich len roztok na 
vzorky! Do štvrtej drážky napipetujeme 140 µl pozitívnej kontroly a  do ďalšej drážky 
negatívnu kontrolu. Do ďalších drážok napipetujeme rovnaký objem vzoriek. Opäť dávame 
pozor, aby unikla tekutina z druhého otvoru drážky a aby sa nevytvárali bubliny počas 
pipetovania! 

23. Celú blotovaciu kazetu vložíme do veľkej sklenenej Petriho misky, dnu vložíme 
navlhčené papierové utierky, aby sme zabránili evaporácii vzoriek, a zakryjeme Petriho 
misku. 

24. Inkubujeme pri 48°C/1 hod. pri miernom horizontálnom miešaní v smere drážok. Po 
inkubácii odsajeme s  vákuovou pumpou tekutinu z  drážok a  premyjeme so 150 ml 
premývacieho roztoku pomocou vákuovej pumpy. 

25. Rozmontujeme kazetu, membránu umiestnime do Petriho misky a premyjeme 2-krát 
s premývacím roztokom v hybridizačnej piecke pri 40°C/10 min. 

26. Pripravíme si roztok streptavidín-peroxidáza v pomere 1:4000 až 1:10000. Riedime 
v premývacom roztoku. Membránu inkubujeme 30 min. pri 40°C. 

27. Po inkubácii premyjeme membránu 2 krát s premývacím roztokom 5 min. pri 40°C. 

28. Tretíkrát premyjeme membránu s 2xSSPE 5 min. pri izbovej teplote. Membránu jemne 
osušíme filtračným papierom a umiestnime ju do čistej sklenenej Petriho misky. 

29. Pripravíme si vyvolávací roztok v  pomere 1 diel ECL a  1 diel aktivačného roztoku 
(Pierce). Pripravíme si objem, ktorým zalejeme celú membránu a necháme pôsobiť 5 min. 
v tme. 

30. Chemiluminiscenčné signály vyhodnotíme pomocou LI-COR detekčného systému. 
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Poznámka: Vizualizácia a detekcia signálov môže prebiehať aj iným spôsobom ako napr. 
röntgenové filmy alebo iné dokumentačné systémy. Vizualizácia signálov by mala byť 
podobná ako na obrázku 3. 

Obr. 3 Próby a vzorky na membráne (a) a vizualizácia (b).

(Zdroj: https://
www.slideshare.netRaditijoHamidjajareverselineblothybridisationinthedetectionoftickbornediseas

es) 

4. KVANTITATÍVNA RT-PCR (QRT-PCR, EXPRESIA GÉNOV) 
Pri štúdiu génovej expresie v eukaryotických bunkách je potrebné: 1. Navrhnúť vhodné a 

špecifické primery. 2. Kultivovať bunky bez možnosti nešpecifickej aktivácie (napríklad 
aktivácia bunkových signalizačných kaskád, z dôvodu kontaminácie mykoplazmou). 3. Bunky 
s malým počtom pasáží, ktoré sú charakteristické bunkovými povrchovými markermi (CD 
marker). Na sledovanie génovej expresie sa odporúča použitie jedného typu buniek (napríklad 
primárne bunkové línie astrocytov, gliové bunky, pečeňové bunky, zvyčajne komerčne 
pripravené). Ak izolujeme bunky z tkaniva priamo v laboratóriu, je potrebné potvrdiť čistotu 
bunkových línií pomocou imunocytochémie. Prvé 4 protokoly, ktoré sú uvedené nižšie, sú 
venované: 1. Charakteristika primerov pri sledovaní génovej expresie. 2. Bunkové kultúry. 3. 
Detekcia nešpecifických infekcií, hlavne infekcií mykoplazmami. 4. Detekcia čistoty 
bunkových liníí a prítomnosti bunkových povrchových markerov. 
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4.1. Vlastnosti primerov použitých pri analýze génovej expresie 
Poznámka: Tento postup len všeobecne popisuje navrhovanie primerov. Softvéry sú rôzne a 
preto sa nastavenia pre navrhovanie primerov môžu odlišovať.  

1. PCR produkt/veľkosť amplikónu: Pre účinnú amplifikáciu je potrebné navrhnúť 
primery tak, aby veľkosť amplifikovaného úseku bola < 200 bp. 

2. Teplota topenia: Odporúča sa použiť teploty v rozmedzí minimálne 57°C a 
maximálne 63°C. Ideálna teplota topenia je 60°C (maximálny rozdiel medzi Tm oboch 
primerov je 1°C). 

3. Aby sme sa vyhli amplifikácii kontaminujúcej genomickej DNA, navrhneme primery tak, 
aby časť jedného primeru hybridizovala na 3´koniec jedného exónu a časť druhého 
primeru na 5´koniec susedného exónu. Takto špecifiky navrhnuté primery zahŕňajú presný 
úsek medzi oboma exónmi. V tomto prípade nie je potrebné meniť ostatné podmienky 
návrhu primerov. 

Poznámka: Pri izolácii mRNA sa bežne stáva to, že sa zároveň izoluje aj genomická DNA a 
preto je dôležité navrhnúť primery dôsledne, aby nedochádzalo ku amplifikácii genomickej 
DNA.  

4. Existuje aj iná možnosť ako amplifikovať úsek medzi exónmi, ktorý zostal po splicingu 
intrónov, a to navrhnutím jedného primeru tak, aby hybridizoval v oblasti jedného exónu a 
druhý primer hybridizoval v oblasti susedného exónu ako vidieť na obrázku nižšie. 

Obr. 4 Dizajnovanie primerov pre real-time PCR.

(Zdroj: vlastný obrázok) 

5. Pri navrhovaní primerov použijeme predvolené nastavenia softvéru. Pri kontrole, 
použijeme Refseq mRNA sekvenciu z organizmu, ktorú ste si vybrali pri navrhovaní 
primerov. 

6. Uistíme sa, že 3´-konce primerov obsahujú dostatočný počet GC párov, pretože väzba 
AT párov je slabšia, čo by viedlo k naviazaniu primerov aj na nešpecifické miesta. 
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7. Optimálny obsah GC párov je okolo 50% - 60%, pre zaistenie maximálnej stability 
produktu. 

8. Sekundárne štruktúry primerov možu negatívne ovplyvniť amplifikáciu želaného 
produktu, preto je potrebné sa čo najviac vyhnúť samokomplementarite, ktoré spôsobuje 
tvorbu primer-dimeróv, čím sa znižuje účinnosť amplifikácie. V ideálnom prípade by mali 
oba primery obsahovať náhodné poradia nukleotidov. 

4.2. Kultivácia a pasážovanie ľudských astrocytov (ScienCell, USA) 
1.	 Najprv potiahneme kultivačné fľaše (T-75) poly-L-lyzínom (2 μg/cm2). Pridáme 10 ml 
sterilnej vody do kultivačnej fľaše a potom pridáme 15 μl poly-L-lyzínu (10 mg/ml). Fľašu 
necháme 1 hod. inkubovať v termostate pri 37°C. 

2.	 Po inkubácii premyjeme fľašu so sterilnou vodou dvakrát a  pridáme 20 ml 
temperovaného, kompletného média (Astrocyte Medium, ScienCell) a necháme 
v laminárnom boxe, kým budeme rozmrazovať bunky. 

3.	 Zmrazené bunky vložíme do vodného kúpeľa s teplotou 37°C a  jemne miešame 
skúmavku, aby sa obsah rozmrazil. Po rozmrazení buniek rýchlo vyberieme 
kryoskúmavky, očistíme ich 70% etanolom a  v  laminárnom boxe bunky jemne 
resuspendujeme. 

4.	 Resuspendované bunky prenesieme do pripravenej kultivačnej fľaše s poly-L-lyzínom 
a médiom. Odporúčaná hustota buniek je 5000 buniek/cm2. 

5.	 Zatvoríme fľašu a jemne premiešame, aby sa bunky rovnomerne distribuovali v médiu. 
Bunky kultivujeme 16 hod., pri 37°C s 5% atmosférou CO2. Jemne pootvoríme fľašu, aby 
dochádzalo k výmene kyslíku a CO2. 

6.	 Nasledujúci deň vymeníme médium, aby sme odstránili zvyšky toxického DMSO 
a  neprichytené bunky. Pridáme nové médium a  inkubujeme opäť pri 37°C s  5% 
atmosférou CO2. 

7.	 Médium meníme každé tri dni pokiaľ bunky nedosiahnu 70% konfluentnej vrstvy. Ak 
kultúra dosiahne 70%, médium meníme každý deň na dosiahnutie 90% konfluentnej 
vrstvy. 

8.	 Keď už bunky dosiahnu 90% konfluentnú vrstvu môžeme ich prepásažovať. Najprv si 
pripravíme poly-L-lyzín a potiahneme ním kultivačné fľaše (2 μm/cm2). 

9.	 Médium, roztok trypsín/EDTA (T/E, ScienCell), neutralizačný roztok a PBS bez Ca2+ a 
Mg2+ (dPBS) necháme zahriať pri izbovej teplote. Neodporúča sa zahrievať tieto roztoky 
pri 37°C!  

10.	Pripravíme si riedenie T/E  1:5 alebo 1:10. Riedime v dPBS.  

Poznámka: Pri pasážovani primárnej kultúry sa odporúča používať nižšia koncentrácia 
trypsínu (1:10). 

11.	Bunky v kultivačnej fľaši premyjeme s  dPBS, odstránime dPBS a pridáme 10 ml 
roztoku T/E k bunkám a necháme inkubovať pri 37°C/2 min. 
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Poznámka: Bunky priebežne kontrolujeme pod invertovaným mikroskopom. 

12.	Aby sa bunky dobre oddelili, môžeme fľašou jemne pohýbať alebo jemne 
resuspendovať pipetou. 

13.	Keď už bude cca 90% buniek okrúhleho tvaru, odsajeme uvoľnené bunky 
z kultivačnej fľaše a prenesieme do 50 ml skúmavky.  

14.	K  bunkám do skúmavky pridáme 8 ml neutralizačného roztoku, so zvyšnými  2 ml 
neutralizačného roztoku ešte premyjeme fľašu a potom pridáme do skúmavky k ostatným 
bunkám. 

15.	Skúmavku centrifugujeme pri 1000 rpm/5 min. Supernatant odstránime, peletu 
resuspendujeme v  1 ml nového média a  bunky spočítame. Po určení počtu buniek 
pridáme k 1 ml média s bunkami zvyšných 19 ml nového média a resuspendujeme. 

Poznámka: Médium a počet buniek závisí podľa veľkosti kultivačnej fľaše.   

16.	 Bunky prenesieme do novej fľaše potiahnutej poly-L-lyzínom. 

4.3. Fluorescenčná detekcia mykoplaziem v bunkovej kultúre 
Poznámka: Protokol je určený pre kultiváciu buniek v  kultivačných komôrkach (napr. 

MoBiTec imaging chamber 8001), ale všeobecne sa využíva na detekciu mykoplaziem v 
bunkových kultúrach. Hoechst 33258 sa viaže na DNA, takže po ofarbení je možné 
pozorovať jadrá kultivovaných buniek a zároveň aj jadrá mykoplaziem, čím sa potvrdí ich 
prítomnosť v bunkovej kultúre. 

	 Reagencie: 

	 Hoechst 33258              0,5 μg/ml 

	 Hank BSS bez fenolovej červene alebo PBS bez Ca2+ a Mg2+ (dPBS) 

	 dH2O 

	 Čerstvo pripravený metylacetát 1:3 (metanol 1,5 ml + kys. octová 0,5 ml)  

	 Pufrovaný glycerol pH 5,5 (10 ml): 

	 0,4 M Na2HPO4 (56,78 g/1 l)	 2,84 ml 

	 0,2 M kys. citrónová (36,42 g/1 l)	 2,16 ml 

	 Glycerol	 5 ml 

1. Z bunkovej kultúry odstránime médium a bunky prepláchneme s cca 300 μl (roztoky 
pridávame aj podľa veľkosti komôrok) Hank BSS alebo dPBS, odstránime preplach. 

2. Pridáme Hank BSS alebo dPBS v pomere 1:1 s metylacetátom, prepláchneme bunky 
a odstránime preplach. 

3. Pridáme čistý metylacetát (0,5 ml/cm2), prepláchneme a odstránime preplach.  
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4. Opäť pridáme metylacetát a  necháme fixovať 10 min., odstránime metylacetát 
a prepláchneme s destilovanou vodou. 

5. Pridáme Hoechst 33258 riedené v  Hank BSS alebo dPBS a  necháme pôsobiť pri 
izbovej teplote 10 min. 

6. Odstránime farbičku, prepláchneme s  destilovanou vodou. Montujeme do 
montovacieho média DABCO s glycerolom a prikryjeme krycím sklíčkom. Dávame pozor, 
aby sa nevytvorili bubliny! 

7. Okraje krycieho sklíčka natrieme bezfarebným lakom na nechty a necháme zaschnúť. 
Po zaschnutí pozorujeme pod fluorescenčným mikroskopom pri 340 nm. 

Obr. 5. Mykoplazmy v bunkovej kultúre.

(Zdroj: www.shigen.nig.ac.jp) 

4.4. Imunocytochémia buniek CNS (6 jamková platnička) 
1. Najprv odsajeme kultivačné médium a bunky premyjeme 1-krát s 0,1 M PBS (pH 7,4). 

2. Pridáme 4% paraformaldehyd a necháme pôsobiť 2-krát po dobu 7 min. pri izbovej 
teplote. 

3. Odsajeme paraformaldehyd a bunky premyjeme 0,1 M PBS. 

4. Odstránime PBS a k bunkám pridáme do každej jamky cca 300 μl 10% NGS (Normal 
goat serum) v 0,1 M T-PBS (0,1 M PBS s 0,2% Triton X-100). Necháme pôsobiť 1 hod. 
pri izbovej teplote. 

5. Po inkubácii odsajeme NGS, bunky nepremývame!  

6. Primárnu protilátka riedime podľa druhu buniek. Zriedenú protilátku zmiešame s 1% 
NGS a 0,1 M T-PBS. Pridáme cca 300 μl na jamku a necháme pôsobiť cez noc pri 4°C 

Poznámka: Primárne protilátky riedime takto: S-100Rb (Abcam) 1:1000, NG2Rb (Abcam) 
1:200, NESTINMs (Abcam) 1:100. Primárne protilátky používame podľa druhu buniek. 

7. Na druhý deň odsajeme primárnu protilátku a bunky premyjeme s 0,1 M PBS 2-krát. 
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8. Pridáme sekundárnu protilátku (v závislosti od použitej primárnej protilátky) pripravenú 
nasledovne: 

	 Sek. protilátka TRITC-4 μl	 Sek. protilátka FITC-5 μl 

	 1% NGS	 1% NGS 

	 DAPI 15 μl	 DAPI 15 μl 

	 0,1 M T-PBS do 1 ml	 0,1 M T-PBS do 1 ml 

9. Na jamku pridáme cca 300 μl a  necháme pôsobiť 1 hod. v  prípade TRITC-
konjugovanej protilátky a 3 hod. v prípade FITC-fonjugovanej protilátky. Inkubácia musí 
prebiehať v tme! 

10. Po inkubácii odsajeme sek. protilátku, premyjeme jedenkrát s 0,1 M PBS a pridáme 
cca 300 μl PBS k bunkám, aby sa nevysušili.   

11. Bunky pozorujeme pod fluorescenčným mikroskopom. Platničku s  bunkami 
uschovávame pri 4°C v tme!  

4.5. Izolácia RNA z bunkovej kultúry 
Poznámka: Tento protokol sa vzťahuje na izoláciu RNA z  buniek kultivovaných v  malej 
kultivačnej fľaši o  veľkosti 25 cm2 pomocou RNeasy Mini kit (Qiagen). Bunky by nemali 
presahovať počet viac ako 5x106. 

1. Z kultivačnej fľaše odsajeme médium a bunky prepláchneme s 1x PBS, po preplachu 
skontrolujeme fľašu pod mikroskopom či sa v nej ešte nachádzajú nejaké bunky. 

2. K bunkám pridáme 350 µl lyzačného pufru RLT a resuspendujeme niekoľkokrát, aby 
sa bunky rozpadli. 

3. K  lyzátu pridáme 350 µl 70% etanolu a ešte raz poriadne resuspendujeme pipetou, 
aby na dne fľaše neostali prichytené žiadne bunky. 

4. Celý lyzát prenesieme do kolónky. Centrifugujeme pri 13500 rpm/1 min. 

Poznámka: Maximálny objem kolónky je 700 µl.  

5. Odstránime odpad zo zbernej skúmavky, do kolónky pridáme 700 µl RW1 pufru a 
centrifugujeme pri 13500 rpm/1 min. 

6. Opäť odstránime odpad a pridáme 500 µl RPE pufru. Centrifugujeme pri 13500 rpm/1 
min. Tento krok zopakujem ešte raz. 

7. Po odstránení odpadu centrifugujeme kolónku naprázdno pri 13500 rpm/2 min., aby 
sa odstránili všetky zvyšky premývacieho pufru. 

8. Ak je kolónka suchá, prenesieme ju do novej, sterilnej 1,5 ml skúmavky. Do kolónky 
pridáme 30 µl elučného pufru, alebo RNase-free vodu, inkubujeme 1 min. pri izbovej 
teplote a scentrifugujeme pri 13500 rpm/2 min. 

9. Zmeriame koncentráciu RNA a  uschováme ju pri -80°C, pokiaľ ju nejdeme ihneď 
prepísať do cDNA. 
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4.6. Ošetrenie RNA s DNázou I (Thermo Scientific)   
Poznámka: Po izolácii RNA sa odporúča ošetrenie DNázou, aby sa odstránila DNA, ktorá je 
v tomto prípade nežiaduci kontaminant a môže interagovať napr. počas real-time PCR. Celý 
proces prebieha na chladenom stojane alebo na ľade!! 

1. Pripravíme reakčnú zmes v nasledovnom poradí: 

	 10x pufor s MgCl2 (25 nm)                        	 1 µl 

RNA                                                  	 1 µg (maximálny objem 8 µl) 

DNáza I                                  	 1 µl (1U)  

H2O ošetrená DEPC                	 	 doplniť do objemu 10 µl (ak je potrebné) 

2. Krátko scentrifugujeme v minicentrifúge.    

Poznámka: DNáza sa pridáva ako posledná a je potrebné ju udržiavať v chlade!  

3. Inkubujeme pri 37°C/30 min. 

4. Po inkubácii pridáme 1 µl 50 mM EDTA na deaktiváciu DNázy a inkubujeme pri 65°C/
10 min. Takto ošetrenú RNA použijeme priamo na reverznú transkripciu. 

4.7. Reverzná transkripcia - Ramdom hexamer (Thermo Scientific)  
Poznámka: Celá príprava reakčnej zmesi prebieha na chladených stojanoch alebo na ľade! 
Pokiaľ sme pred tým robili ošetrenie DNázou, tak použijeme priamo ošetrenú RNA. 

1. Do sterilnej skúmavky bez nukleáz pridáme 0,1 ng - 5 µg (max. objem 11,5 µl alebo 
10 µl v prípade ošetrenia DNázou) RNA a 1 µl random hexamérov (100 µM), krátko 
scentrifugujeme v  minicentrifúge. Vzorku inkubujeme v termocykléry pri 65°C/5 min. 
a následne schladíme na 4°C.  

Poznámka: Vzorku stále udržujeme v chlade! Reakčnú zmes na prepis pridávame ihneď po 
inkubácii RNA s random hexamérmi, preto je dobré ju pripraviť vopred! 

2. Pripravíme reakčnú zmes v nasledujúcom poradí: 

1 reakcia (7,5 µl) 

5x pufor                              	 4 µl 

10 mM dNTP                                    	 2 µl  

Inhibítor RNAáz RiboLock                 	 0,5 µl (20 U) 

RevertAid reverzná transkriptáza        	 1 µl (200 U)      

Poznámka: Enzýmy RiboLock a reverznú transkriptázu pridávame ako posledné a musia byť 
na ľade! 

3. Priamo k RNA s  random hexamérmi pridáme 7,5 µl reakčnej zmesi a krátko 
scentrifugujeme v minicentrifúge. 
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4. Prepis prebieha v termocykléry nasledovne:  

25°C/10 min. 

42°C/1 hod. 

70°C/10 min. 

4°C/ ∞ 

5. cDNA uskladníme krátkodobo pri 4°C, alebo dlhodobo pri -20°C. 

4.8. Real-time PCR (JenaBioscience) 
Poznámka: Maximálna koncentrácia DNA pre real-time PCR je 500 ng na reakciu! Príprava 
master mixu prebieha v  laminárnom boxe za sterilných podmienok a bez priameho svetla, 
ktoré by mohlo poškodiť fluorescenčné farbivo (napr. SyberGreen) v master mixe! 

Príprava master mixu: 

2x Green master mix s ROX farbivom          	 10 µl 

10 µM forward primer	 1 µl 

10 µM reverse primer	 1 µl 

H2O	 6 µl 

DNA	 2 µl (max. 500 ng) 

Poznámka: Koncentráciu DNA je možné upraviť na 3 ng/µl. Celková koncentrácia DNA na 
jednu reakciu je 6 ng, čo je postačujúce na zachytenie fluorescenčného signálu počas 
amplifikácie. 

Odporúčané podmienky cyklu: 

* Annealingová teplota závisí od teploty topenia použitých primerov. 

** Čas elongácie závisí od dĺžky amplikónu. Čas 30 sekúnd je vhodný pre fragmenty do 500 
bp. 

Počiatočná denaturácia 
a aktivácia polymerázy

95°C 2 min 1x

Denaturácia 95°C 15 s

35-45xAnnealing* 55-65°C 20 s

Elongácia** 72°C 30 s

Finálna elongácia 72°C 10 min 1x

Krivka topenia 72-95°C 10 s/°C
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5. MOLEKULÁRNE KLONOVANIE 

5.1. Štiepenie PCR produktu/plazmidu reštrikčnými enzýmami 

Poznámka: Tento protokol je pre enzýmy typu FastDigest Thermo Scientific. 

Reakčná zmes:  
10x pufor (biely pufor)                     	 4 µl  
Enzým 1                   	 2,5 µl  
Enzým 1	 2,5 µl  
DNA (plazmid,PCR produkt)	 400 ng  
H2O	 doplniť do 60 µl  

1. Reagencie napipetujeme do skúmavky.  

Poznámka: Enzýmy pridávame ako posledné a čo najrýchlejšie. Enzýmy musia byť na ľade!! 

2. Jemne ich premiešame pipetou, scentrifugujeme v minicentrifúge a inkubujeme pri 
optimálnej teplote (daná výrobcom reštrikčného enzýmu). 

5.2. Ligácia 
Pomer inzert : vektor = 10 : 1 = 10 x [(dĺžka inzertu v bp/dĺžka vektora v bp) x množstvo 
vektora v ng].  
	 Reakčná zmes: 

	 Plazmid	 50 ng (x µl)  
	 PCR produkt (µl) =	 pomer inzert:vektor (ng)/koncentrácia 	
	 poštiepeného a purifikovaného PCR 	 	 produktu (ng/µl)   

1. Inkubácia 5 minút pri 65°C. 

	 10x pufor	 2 µl  
	 PEG	 2 µl  
	 T4 Ligáza	 0,5 µl  
	 H2O	 doplniť do 20 µl 

	 Inkubácia 1-16 hod. pri 22°C. 

2. Ligačnú zmes purifikujeme, zmeriame jej koncentráciu a uskladníme pri -20°C. 
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5.3. Fenol-chlorofomová extrakcia (ligačnej zmesi) 
1.	 Zmiešame vzorku s  1 objemom saturovaného Tris-fenolu (pred použitím premiešať) 
a 1 objemom chloroformu. Jemne premiešame (nepoužiť vortex!) a centrifugujeme pri 10 
000 rpm/5 min pri 4°C. 

2.	 Pomocou špičky typu gel loader odstráníme spodnú chloroformovú fázu.  

3.	 Pridáme 1 objem chloroformu a  jemne premiešame a opäť centrifugujeme pri 10000 
rpm/5 min pri 4°C.  

4.	 Opäť pomocou in-gel špičky odstránime spodnú chloroformovú fázu, pridáme 1/10 
objemu vzorky 3 M roztoku octanu sodného. 

5.	 Pridáme glykogén s koncentráciou 20 mg/ml (#R0561 pre DNA alebo #R0551 pre 
RNA, Thermo Scientific) na dosiahnutie celkovej koncentrácie 0,05 - 1 µg/µl. Použijeme 
maximálne 0,5 µl glykogénu na 20 µl roztoku.  

6.	 Pridáme 2,5 objemu studeného 99,9% etanolu (-20°C).  

7.	 Inkubujeme zmes 30 min. až 2 hod. pri -20°C a počas inkubácie každých 10 minút 
jemne premiešame. 

8.	 Po inkubácii vzorku scentrifugujeme pri 10000 rpm/10 min. pri 4°C. Odstránime 
supernatant. 

9.	 K  vzorke pridáme 100 μl 70% studeného etanolu. Skúmavku premiešame 
prevrátením 3-4-krát a centrifugujeme 10000 rpm/10 min. pri 4°C. Odstránime 
supernatant.  

Poznámka: 70 % etanol musí byť pripravený z molecular grade etanolu. 

10.	Zopakujeme krok číslo 9. 

11.	Jednu minútu centrifugujeme vzorku na sucho pri 10000 rpm. 

12.	Odstránime zvyšky etanolu s dlhou špičkou typu in-gel. 

13.	Peletu sušíme v suchom termostate pri teplote 40°C - 50°C maximálne 5 min., až do 
úplného odstránenia zvyškov etanolu.  

Poznámka: Nepresušiť! Nepoužívať speed-vac. 

14.	Pridáme 12 μl vody bez RNáz a počas 10 - 15 minút necháme peletu rozpustiť 
v suchom termostate pri teplote 40°C alebo 30 minúť pri izbovej teplote.  

15.	Zmeriame koncentráciu a upravíme ju na 50 ng/µl.  

Poznámka: Na úpravu koncentrácie môžeme využiť vzorec: c1 x V1 = c2 x V2. 
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5.4. Príprava elektrokompetentných E. coli  z konzervy 
LB médium (pH 7,5):  
Tryptón                      	 10 g  
Kvasnicový exktrakt                   	 5 g  
NaCl	 10 g  
H2O	 doplníme do litra.  
pH upravíme s NaOH a médium sterilizujeme autoklavom (121°C, 15 min.). 

1.	 Do 50 ml Erlenmeyerovej banky s 5 ml LB média pridáme 5 µl selekčného antibiotika 
(1000x) a 5 µl bakteriálnej kultúry z konzervy. 

Poznámka: Selekčné antibiotiká sú tie, voči ktorým má konkrétny kmeň kódovanú 
rezistenciu. 

2.	 Kultúru inkubujeme 16 hod. (cez noc) pri 37°C na trepačke (300 rpm). Otvor banky 
zakryjeme alobalom.  

3.	 Cez noc necháme temperovať 100 ml LB média pri 37°C. 

4.	 Druhý deň naočkujeme 1 ml nočnej kultúry do temperovaného LB média a pridáme 
100 µl selekčného antibiotika (1000x). 

5.	 Kultúru kultivujeme pri 37°C/2 - 3 hod. a priebežne meriame OD600 pokiaľ nedosiahne 
hodnotu 0,6. 

6.	 Pri OD600 0,6 rozdelíme objem do dvoch 50 ml skúmaviek a chladíme na ľade 20 min. 
Centrifúgu vopred vychladíme na 4°C! 

7.	 Centrifugujeme 15 min. pri 6900 rpm pri 4°C, supernatant odstránime a  jeho zvyšky 
odsajeme pipetou. 

8.	 Peletu resuspendujeme v 50 ml 10% sterilného chladného glycerolu, centrifugujeme 
15 min. pri 6900 rpm pri 4°C a supernatant odstránime. 

9.	 Peletu opäť resuspendujeme v  25 ml 10% sterilného chladného glycerolu, 
centrifugujeme pri 6900 rpm/15 min. pri 4°C a supernatant odstránime. 

10.	Peletu resuspendujeme už len v  2 ml 10% sterilného chladného glycerolu a  opäť 
centrifugujeme 6900 rpm/15 min. pri 4°C a odstránime všetok supernatant. 

11.	Skúmavky držíme na ľade, pridáme 200 µl glycerolu a  resuspendujeme prvú peletu. 
Touto zmesou resuspendujeme aj druhú peletu. 

12.	Resuspendovanú peletu v glycerole rozdelíme po 20 µl do skúmaviek a uschováme 
pri -80°C. 

Poznámka: S bunkami v glycerole je potrebné pracovať čo najrýchlejšie a neustále ich držať 
na ľade, pretože glycerol ich môže poškodiť! 
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5.5. Elektroporácia E. coli 
SOC médium:  
Tryptón                     	 2%  
Kvasnicový extrakt                   	 0,5%  
NaCl	 10 mM  
KCl	 2,5 mM  
MgCl2	 10 mM 

Glukóza 	 20 mM 

Poznámka: Najprv médium sterilizujeme (121°C, 15 min.) bez MgCl2 a glukózy, pridáme ich 
sterilne pred použitím média. 

1.	 Pred elektroporáciou temperujeme SOC médium pri  37°C v  termostate. 
Elektroporačné kyvety (1 mm) sterilizujeme  v laminárnom boxe pomocou UV žiarenia cca 
15 min. 

2.	 Koncentráciu ligačnej zmesi upravíme na 50 ng/µl (na elektroporáciu sa používa 
50-100 ng ligačnej zmesi, pričom objem nesmie presiahnuť 2 µl). 

3.	 Elektrokompetentné bunky, kyvety a vzorky vychladíme položením na lad. 

4.	 Do skúmavky s E. coli pridáme 1-2 µl ligačnej zmesi (DNA), jemne premiešajte pipetou 
a inkubujeme 1 min. na ľade. 

5.	 Po inkubácii prenesieme zmes do kyvety, uistíme sa, že sa medzi elektródami v 
kyvete nenachádzajú vzduchové bubliny, kyvetu osušíme a vložíme do elektroporátora.  
Impulz: napätie 1800 V, kapacita 25 µF, odpor 200 Ω, trvanie 5 ms. 

6.	 Po elektroporácii čo najrýchlejšie (do 30 sekúnd) pridáme k  elektroporovaným 
bunkám do kyvety 1 ml SOC média,  jemne premiešajte pipetou a  ihneď prenesieme do 
1,5 ml skúmavky. Inkubujeme pri 37°C na trepačke (300 rpm) 1 hod. 

7.	 Po inkubácii skúmavky scentrifugujeme 10 min./10000 rpm/20°C. 

8.	 Po centrifugácii odoberieme 750 ml supernatantu a  vo zvyšku resuspendujeme 
peletu. 

9.	 Na platňu s  LB médiom so selekčnými antibiotikami naočkujeme pomocou 
bakteriologickej kľučky v tvare hokejky 150 ml bunkovej suspenzie a inkubujeme pri 37°C. 
Po 16 - 24 hod. inkubácii je možné vidieť solitárne kolónie E. coli. 
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5.6. Elektroporácia borélií 
	 dPBS s dvojmocnými katiónmi:             

	 NaCl	 	 8 g             

	 KCl	 	 0,2 g 

	 NaH2PO4	 	 1,15 g 

	 KH2PO4	 	 0,2 g 

	 CaCl2	 	 0,1 g 

	 MgCl2·6H2O	 	 0,2 g 

Chemikálie najprv rozpustíme v 500 ml destilovanej vody a až potom doplníme do 1 litra. 
Takto pripravený roztok prefiltrujeme cez 0,2 μm filter a uschováme pri 4°C. 

Elektroporačný roztok (EPS): 

	 V 50 ml vody rozpustíme 9,3 g sacharózy a potom doplníme do 100 ml. Takto 	 	
pripravený roztok prefiltrujeme cez 0,2 μm filter a uschováme pri 4°C. 

1.	 Bakteriálnu kultúru (36-96 hodín) rozdelíme do dvoch 50 ml skúmaviek 
a scentrifugujeme pri 4000xg/20 min. pri 4°C. 

2.	 Odstránime supernatant a peletu rozpustíme v 30 ml chladeného dPBS (8 °C). 

3.	 Resuspendované pelety prenesieme do novej skúmavky a  scentrifugujeme pri 
3000xg/10 min. pri 4°C. 

4.	 Zopakujeme kroky 2 a 3. 

5.	 Odpipetujeme supernatant a bunkovú peletu rozpustíme v 10 ml EPS (8 °C). 

6.	 Resuspendované pelety prenesieme do novej skúmavky a  scentrifugujeme pri 
2000xg/10 min. pri 4°C. 

7.	 Zopakujeme kroky 5 a 6. 

8.	 Odpipetujeme supernatant, bunkovú peletu rozpustíme v  0,6 ml chladeného EPS 
a alikvotujeme po 50 µl do nových skúmaviek (na ľade). 

9.	 Na elektroporáciu použijeme vychladené elektroporačné kyvety so šírkou medzery 0,2 
μm. 

10.	Do 50 µl bunkovej suspenzie prenesieme 1-5 µl plazmidu (0,3-1 µg), jemne 
premiešame a inkubujeme na ľade 1 minútu. 

11.	Baktérie s  plazmidom prenesieme do vychladených elektroporačných kyviet, 
zatvoríme kyvety a vložíme ich do pulzného generátora. Elektroporácia prebieha pri 2,5 
kV, 25 µF a 200 Ω. 

12.	Po elektroporácii pridáme k  mixu 1 ml komerčného BSK-II (Sigma) média bez 
antibiotík a zmiešame poriadne pipetou. Pridanie média musíme stihnúť do 1 minúty. 

13.	Prepipetujeme zmes do novej 14 ml skúmavky a pridáme ďalších 9 ml BSK-II média 
a inkubujeme pri 33°C/48 hod. 
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14.	Po inkubácii pridáme selekčné antibiotikum ako napr. ampicilín (50 μg/1 ml) a  ďalej 
inkubujeme pokiaľ sa nevytvorí viditeľný zákal média, čo je približne 2 týždne. Kultúru 
pribežne kontrolujeme pod mikroskopom v tmavom poli.
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Kapitola 10 

PROTOKOLY V PROTEOMIKE   

Katarína Bhide, Zuzana Tomečková, Ivana Širochmanová, Ľuboš Čomor, 
Evelína Káňová, Mangesh Bhide 

1. PROTEOMIKA (PRÍPRAVA VZORIEK) 

1.1. Extrakcia proteínov v natívnych podmienkach 
2x lyzačný pufor (nedenaturačné podmienky): 

	 CHAPS	 20 mM 

	 NaCl	 300 mM 

	 Azid sodný	 0,1% 

	 Inhibítor proteáz	 2x 

1.	 Odvážime bunkovú alebo bakteriálnu peletu a pridáme 2,5 ml destilovanej vody/g 
pelety s 1x inhibítorom proteáz. 

2.	 Aplikujeme 3 až 5 tepelných cyklov: -80°C/15 minút potom pri 4°C až do úplného 
rozmrazenia. 

3.	 Resuspendovanú peletu prenesieme do 2 ml skúmavky a  centrifugujeme pri 
26000xg/10 min. pri 4°C. Oddelíme supernatant (S1) a uschováme ho pri -20°C. 

4.	 K pelete pridáme 2x nedenaturačný lyzačný pufor (rovnaké množstvo ako množstvo 
destilovanej vody). 

5.	 Peletu rozbijeme pomocou sonikátora bez vytvorenia peny (100% amplitúda, 10 
sekúnd sonikácia, 30 sekúnd na ľade, opakujeme 3 krát). 

6.	 Zlyzované bunky scentrifugujeme pri 26000xg/10 min. v  2 ml skúmavke  
a odoberieme supernatant, ktorý obsahuje aj membránové proteíny. 

7.	 Kvantifikujeme množstvo proteínu v supernatante využitím metódy Bradford. Proteín 
uchováme pri -80°C v rôznych alikvotách podľa budúcej analýzy. 
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1.2. Lýza buniek, koncentrovanie proteínov 
	 2x lyzačný pufor: 

	 0,5 M Tris	 1 ml 

	 1 M NaCl	 1,5 ml 

	 10% Triton X-100	 1 ml 

	 10% IGEPAL	 1 ml 

	 1% SDS	 1 ml 

	 Zmiešame a uskladníme pri 4°C. 

1.	 Bunkovú suspenziu scentrifugujeme podľa typu bunkovej kultúry. 

2.	 Po odstránení supernatantu premyjeme peletu dvakrát so studeným PBS a následne 
resuspendujeme v 1 ml 1x lyzačného pufru obsahujúceho 10 μl zmesi inhibítorov proteáz 
(100x koncetrovaná zmes), skúmavku udržiavame na ľade.  

3.	 Bunky lyzujeme pomocou sonikátora po dobu 3 sekúnd, opakujeme 3-krát. 
Skúmavka musí byť neustále na ľade!  

Poznámka: Vyhnúť sa speneniu lyzátu! 

4.	 Bunkový lyzát centrifugujeme pri 15000xg/20 min. pri 4°C. 

5.	 Supernatant obsahujúci bunkové proteíny premiestnime do novej skúmavky a peletu 
obsahujúcu bunkový odpad vyhodíme.  

Poznámka: Supernatant obsahujúci proteíny uskladníme pri -20°C. 

6.	 Zo supernatantu odoberieme 500 µl a premiestnime do kolónky MWCO (5000 Da). 

7.	 Centrifugujeme pri 12000xg/15 min. pri 4°C (skúmavky sú v centrifúge uložené tak, že 
pánt smeruje hore). 

8.	 Vyprázdnime zbernú skúmavku. 

9.	 Pridáme 200 µl MilliQ vody do hornej komory a premiešame pipetou. 

10.	Centrifugujeme pri 12000xg/15 min. pri 4°C (pántom smerujúcim von). 

11.	Vyprázdnime zbernú skúmavku. 

12.	Pridáme 200 µl MilliQ vody do kolónky a premiešame pipetou. 

13.	Centrifugujeme opäť pri 12000xg/15 min. pri 4°C (pántom smerujúcim von) 
a vyhodíme odpad. 

14.	Pridáme 100 µl MilliQ vody do kolónky, premiešame pipetou a  potom ešte 
premiešame na vortexe.  

15.	Obsah z  kolónky premiestnime do 1,5 ml skúmavky a  zmeriame koncentráciu 
pomocou metódy Bradford. Uskladníme pri -80°C. 
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1.3. Dialýza proteínov 
	 10x PBS so zvýšenou koncentráciou solí 

	 411 mM NaCl	 240 g  

	 27 mM KCl	 2 g  

	 100 mM Na2HPO4.12H2O	 14,4 g   

	 18 mM KH2PO4	 2,4 g  

Doplníme do 1 litra destilovanou vodou a upravíme pH na 7,2 s HCl alebo 2 M NaOH.  
Takto pripravený roztok môžeme uschovať pri teplote 4°C. 

1.	 Pripravíme si dialyzačné membrány namočením do destilovanej vody. Dĺžka 
membrány zavisí od objemu, ktorý do nej chceme napipetovať.  

Poznámka: Podľa veľkosti dialyzovaného proteínu je potrebné vybrať správnu veľkosť pórov 
membrány (MWCO 3,5 kDa, 3,5-5 kDa, 12 kDa alebo 12-14 kDa napr. ak je proteín 15 
kDa použijeme membránu s pórmi pre 3,5 kDa MWCO). 

2.	 Do nádoby, v ktorej budeme dialyzovať, si pripravíme 1x koncentrovaný dialyzačný 
roztok:   

	 	 10x PBS so zvýšenou koncentráciou solí	 200 ml 

	 	 H2O 	 1800 ml 

	 	 2% glycerol 	 40 ml 

Poznámka: Glycerol sa môže, ale aj nemusí pridať. Prítomnosť glycerolu znižuje 
pravdepodobnosť precipitácie dialyzovaných proteínov. 

3.	 Vyberieme dialyzačné membrány z  kadičky s  vodou a  jeden koniec membrány 
zaviažeme so špagátom. 

4.	 Do membrány napipetujeme celé množstvo proteínu a poriadne zviažeme otvor, aby 
nedochádzalo k unikaniu tekutiny do roztoku. 

5.	 Membrány s  proteínmi vložíme do roztoku, zakryjeme nádobu a prikryjeme ju 
alobalom. 

6.	 Dialyzujeme pri jemnom miešaní 4 hodiny pri 4°C. Dialýzu môžeme nechať aj cez noc. 
(Je dôležité sledovať, či nedochádza k precipitácii proteínov.) 

Poznámka: Po dialýze môže dôjsť k  napučaniu membrány. Ak je potrebné zvýšiť 
koncentráciu proteínu, je možné uložiť membránu do práškového PEGu (PEG 60000), 
ktorý zníži objem tekutiny v membráne a zvýši koncentráciu proteínu. 

7.	 Po dialýze proteíny v  membráne prepipetujeme so skúmavky a  centrifugujeme pri 
13000 rpm/10 min. pri 4°C. 

8.	 Odpipetujeme supernatant. V pelete sa nachádzajú vyprecipitované proteíny. 
Zmeriame ich koncentráciu použitím metódy Bradford. Proteíny uschováme v alikvotoch 
pri -80°C. 
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1.4. Purifikácia proteínov s CLEAN UP kitom 
(2D clean-up kit GE Healthcare) 

1.	 Prepipetujeme 1-100 µl vzorky proteínu (koncentrácia 100 µg/ml) do 1,5 ml skúmavky 
a pridáme 300 µl precipitačného roztoku. Poriadne premiešame na vortexe a 
necháme inkubovať skúmavku 15 min. na ľade.  

2.	 Pridáme 300 μl ko-precipitačného roztoku a poriadne premiešame na vortexe. 

3.	 Vložíme skúmavky do centrifúgy tak, aby pánty skúmaviek smerovali von 
a centrifugujeme pri 15000 rpm/5 min. pri 4°C. Mala by byť viditeľná malá peleta. 

4.	 Rýchlo odstránime čo najväčšie množstvo supernatantu pipetou.  

Poznámka: Neporušiť peletu! 

5.	 Po odpipetovaní supernatantu, opatrne preložíme skúmavky do centrifúgy tak, aby 
pánty skúmaviek smerovali von. Centrifugujeme pri 15000 rpm/5 min. pri 4°C. Pipetou 
opatrne odstránime zvyšok supernatantu, aby v skúmavke neostala žiadna tekutina. 

6.	 Bez toho, aby došlo k porušeniu pelety, pridáme 40 μl ko-precipitačného roztoku na 
vrch peletu a skúmavky inkubujeme 5 minút na ľade.  

7.	 Opatrne prenesieme skúmavky do centrifúgy, s pántami skúmaviek smerujúcimi von 
a scentrifugujeme pri 15000 rpm/5 min. pri 4°C. Na odstránenie supernatantu použijeme 
pipetu. 

8.	 Ku každej pelete pridáme 25 µl MilliQ vody a premiešame na vortexe 5 - 10 sekúnd.  

10.	K pelete pridáme 1 ml premývacieho pufru (schladený pri -20°C aspoň 1 hodinu) a 5 
µl premývacej prísady. Vortexujeme až kým nebude peleta úplne rozpustená. 

11.	Inkubujeme skúmavky najmenej 30 minút pri -20°C a miešame na vortexe 20 - 30 
sekúnd každých 10 minút. V  tomto kroku, môžu byť skúmavky odložené pri -20°C až 
jeden týždeň a to bez degradácie alebo modifikácie proteínov. 

12.	Po inkubácii proteíny scentrifugujeme pri 15000 rpm/5 min. pri 4°C. 

13.	Opatrne odstránime supernatant, pričom by mali byť viditeľné biele pelety. Pelety 
necháme vysušiť na vzduchu (nie dlhšie ako 5 minút) a resuspendujeme vo vode alebo v 
pufri. 

Poznámka: Nepresušiť peletu, ak bude príliš suchá, bude zložitejšie ju resuspendovať! 

1.5. Purifikácia proteínov pomocou TCA-DTT  
Roztok kyseliny trichlóroctovej (TCA) a ditiotreitolu (DTT)  

	 Kyselina trichlóroctová 	 10 g 

	 Dithiothreitol	 0,308 g 

	 Rozpustiť v 100 ml deionizovanej vody a uskladniť pri 4°C. 
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	 Roztok acetónu a DTT  

100% acetón 	 100 ml 

	 Dithiothreitol	 0,308 g 

	 Uskladniť pri -20°C. 

Poznámka: Použiť iba nitrilové skúmavky! 

1.	 Do 100 ml proteínového lyzátu (maximálna koncentrácia proteínov 3 mg/ml) pridáme 
300 μl TCA/DTT roztoku a inkubujeme vzorku pri -20°C po dobu 45 min. a miešame na 
vortexe každých 15 min. 

2.	 Pridáme 1 ml ľadovo studeného roztoku acetón/DTT a  inkubujeme vzorku minimálne 
30 min. pri -20°C. Miešame na vortexe každých 10 min. Následne vzorku scentrifugujeme 
pri 12000xg/5 min./4°C. 

3.	 Vylejeme supernatant tak, aby sa peleta nepoškodila a  resuspendujeme ju v 400 μl 
studeného 100% acetónu a necháme inkubovať 10 min. pri -20°C. Miešame na vortexe 
každých 5 min. 

4.	 Centrifugujeme pri 12000xg po dobu 5 min. pri 4°C, vylejeme acetón tak, aby sa 
peleta nepoškodila a  skúmavku opäť scentrifugujeme cca 30 sekúnd v minicentrifúge, 
zvyšný acetón odstránime pomocou pipety.  

5.	 Peletu sušíme na vzduchu pri izbovej teplote 10 min. Po vysušení peletu 
resuspendujeme v MilliQ vode a uskladníme pri -20°C alebo ju môžeme priamo použiť pre 
rehydratáciu stripu (izoelektrická fokusácia) alebo na SDS-PAGE. 

1.6. Meranie koncentrácie proteínov pomocou metódy Bradford 
	 Bradford reagent (BR) 

Coomassie Brilliant Blue G-250	 5 mg 

	 Metanol	 5 ml 

	 Kyselina fosforečná 85% (H3PO4)	 10 ml 

	 Destilovaná voda	 85 ml 

	 Rozpustíme farbivo Coomassie Brilliant Blue v metanole, zmiešame s ostatnými 	 	
zložkami a prefiltrujeme cez filtračný papier a potom cez filter s 0,2 μm pórmi. 	 	
Pripravený roztok uchováme pri 4°C. 
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Príprava štandardov pre kalibračnú krivku 

Pripravíme zásobný roztok hovädzieho sérového albumínu (BSA) 2 mg/ml a nariedime ho 
v PBS podľa tabuľky: 

Alikvotujeme pripravené štandardné roztoky po 12 μl, aby nedochádzalo k  častému 
rozmrazovaniu a zmrazovaniu roztokov a uskladníme pri -20°C. 

	 Príprava vzoriek a kalibračnej krivky 

Poznámka: Pred experimentom necháme zohriať BR pri izbovej teplote aspoň 15 minút. 

1.	 Použijeme novú 96 jamkovú platničku alebo strip s 8 jamkami.  

Poznámka: Vždy používame nové jamky. 

2.	 Do prvých jamiek pridáme 5 µl z každého štandardu (od 1 do 8) a pridáme 250 µl BR. 

3.	 Do ďalších jamiek napipetujeme 5 µl z každej testovanej vzorky a pridáme 250 µl BR. 

4.	 Platničku inkubujeme 5 minút pri izbovej teplote. Koncentráciu proteínov, pomocou 
takto pripravenej reakcie, môžeme kvantifikovať maximálne 1 hodinu. 

5.	 Zmeriame koncentráciu proteínov vo vzorkách pri vlnovej dĺžke 680 nm. 

 

1.7. Odstránenie albumínu zo séra alebo bunkového lyzátu 
1.	 Pridáme 100 µl 1M NaCl do 900 µl séra alebo celobunkového lyzátu a  necháme 
inkubovať pri 4°C/1 hod. pri miernom miešaní. 

2.	 Po inkubácii pridáme 500 μl studeného 100% etanolu a následne inkubujeme pri 4°C/ 
1 hod. pri miernom premiešavaní. 

3.	 Po inkubácii scentrifugujeme pri 16000xg/45 min. pri 4°C. Peletu uschováme pri 4°C 
(Peleta č. 1). 
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Číslo štandardu BSA PBS Koncentrácia

1 200 μl of BSA [2mg/ml] 0 μl 2 mg/ml

2 300 μl of BSA [2mg/ml] 100 μl 1,5 mg/ml

3 200 μl of BSA [2mg/ml] 200 μl 1 mg/ml

4 200 μl of BSA [1,5 mg/ml] 200 μl 0,75 mg/ml

5 200 μl of BSA [1 mg/ml] 200 μl 0,5 mg/ml

6 200 μl of BSA [0,5 mg/ml] 200 μl 0,25 mg/ml

7 200 μl of BSA [0,25 mg/ml] 200 μl 0,125 mg/ml

8 0 μl 200 μl 0 mg/ml



4.	 Supernatant prenesieme do novej skúmavky a pridáme 0,8 M acetátu sodného, aby 
sme dosiahli pH supernatantu 5,7. pH meriame pomocou lakmusových papierikov tak, že 
pridáme 1 - 2 µl zo supernatantu na papierik a sledujeme zmenu. 

5.	 Po dosiahnutí približného pH supernatant inkubujeme 60 min. pri 4°C pri miernom 
miešaní. 

6.	 Centrifugujeme pri 16000xg/45 min., odstránime supernatant, ktorý obsahuje 
albumín. Peletu resuspendujeme v 200 μl vody spolu s peletou číslo 1 z kroku 3.  

2. PROTEOMIKA (GEL BASED PROTEOMICS) 

2.1. Príprava polyakrylamidových gélov 
Poznámka: Pred použitím vyčistíme sklá 70% etanolom a upevníme ich v kazete a kazetu 

vložíme do aparatúry. Pripravíme separačný gél. 

	 10% Dolný gél (Separačný gél):  

	 1,25 M Bis-TRIS	 5,2 ml  

	 37,5% akrylamid (AA) :1% bisakrylamid (BAA)	 6,1 ml 

	 H2O	 7 ml 

	 Jemne premiešame tak, aby nevznikli vzduchové bubliny a necháme postáť  pri 	 	
izbovej teplote 5 min. 

	 TEMED	 7 μl 

	 10% amónium persulfát (APS)	 70 μl 

Poznámka: 10% APS, musí byť čerstvo pripravený, a TEMED sa pridá do zmesi tesne pred 
liatím gélu do skla. Pred naliatím gélu jemne premiešať celú zmes.  

Separačný gél napipetujeme do výšky 4 cm od horného okraja kazety a prekryjeme ho 
tenkou vrstvou butanolu. Necháme aspoň hodinu postáť bez manipulácie, pokiaľ 
prebehne polymerizácia. 

Odstránime butanol a  prepláchneme povrch polymerizovaného gélu vodou. Pripravíme 
koncentračný gél.  

	 6% Horný gél (Koncentračný gél): 

	 1,25 M Bis-TRIS	 930 μl 

	 37,5% AA : 1% BAA 	 633 μl 

	 H2O	 1,7 ml 

	 Jemne spolu zmiešame, aby nevznikli vzduchové bubliny a necháme postáť pri 	 	
izbovej teplote 5 min. 

	 TEMED	 2,4 μl 

	 10% APS	 24 μl 
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Poznámka: 10% APS, musí byť čerstvo pripravený, a TEMED sa pridávajú do zmesi tesne 
pred liatím gélu do skla. Pred naliatím gélu jemne premiešať celú zmes.   

Separačný gél prekryjeme priamo vrstvou koncentračného gélu, vložíme hrebeň 
a necháme polymerizovať. 

Po stuhnutí gélov môžeme kazetu uskladniť ponorenú v running pufri pri 4°C. 

2.2. Separácia proteínov pomocou SDS-PAGE	  
	 Running pufor (1l): 

	 20x MOPS SDS	 50 ml 

	 Deionizovaná voda	 950 ml 

	 Poriadne premiešať poriadne a uskladniť pri 4°C. 

	 Príprava vzoriek proteínov: 

	 200 μg proteínu	 x μl 

	 4x NuPAGE Sample pufor	 10 μl 

	 Deionizovaná voda	 doplniť do 40 μl 

1.	 Vyberieme predpripravený SDS-PAGE gél. 

2.	 Odstránime hrebeň z  gélu a opláchneme jamky s running puforom a  následne 
odstránime jeho zvyšky z jamiek. 

3.	 Vložíme gél do elektroforetickej aparatúry tak, aby sklo s  výrezom smerovalo do 
vnútra aparatúry. Ak sa pracuje len s jedným gélom, je potrebné vložiť plastovú štvorcovú 
zábranu na miesto druhého gélu.  

4.	 Skontrolujeme tesnosť spojov vnútornej komory jej naplnením malým množstvom 
vody. Ak začne vytekať, je potrebné utesniť alebo znova poskladať komoru.  

5.	 Naplníme vonkajšiu komoru running pufrom. 

6.	 Následne naplníme vnútornú komoru running pufrom tak, aby hladina pufru prekryla 
jamky.  

7.	 Do prvej jamky napipetujeme 5 μl proteínovej štandardy, do dalších jamiek 
napipetujeme vzorky (max. 20 μl a 60 μg na jamku). 

8.	 Na zdroji nastavíme konštantné napätie ~ 120V. Elektroforéza beží pokiaľ nie je vidno 
modrú čiaru na konci gélu. 
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2.3. Farbenie s Coomassie Brilliant Blue 
	 Fixačný roztok: 

	 100% metanol	 50 ml 

	 Kyselina octová	 10 ml 

	 H2O	 doplniť do 40 ml 

	 Roztok je určený len na jedno použitie. 

	 Farbiaci zásobný roztok: 

	 100% metanol	 50 ml 

	 1% Coomassie Brilliant Blue	 500 μl 

	 Kyselina octová	 10 ml 

	 H2O	 doplniť do 40 ml 

	 Rozpustíme farbivo Coomassie Brilliant Blue v metanole a až potom pridáme 	    

       kyselinu octovú a vodu. Roztok je určený len na jedno použitie. 

	  

	 Odfarbovací roztok: 

	 Metanol	 50 ml 

	 Kyselina octová	 70 ml 

	 H2O	 doplniť do 880 ml 

1.	 Po skončení elektroforézy vložíme PAGE gél do plastového boxu, pridáme fixačný 
roztok tak, aby bol gél úplne ponorený a  necháme jemne miešať 10 minút pri izbovej 
teplote.  

2.	 Vylejeme fixačný roztok a  pridáme farbiaci roztok, aby bol celý gél ponorený a  pri 
jemnom miešaní a izbovej teplote inkubujeme 1 hodinu. 

3.	 Odstránime farbiaci roztok a gél jemne premyjeme destilovanou vodou pomocou 
stričky. 

4.	 Ku gélu prilejeme odfarbovací roztok a  necháme  jemne miešať aspoň 1 hodinu. 
Inkubáciu môžeme predĺžiť aj cez noc. 

5.	 Ak je odfarbovací roztok príliš modrý, môžeme ho vymeniť. 

6.	 S odfarbovaním pokračujeme, až kým sa nedosiahnu viditeľné modré pruhy a  jasné 
pozadie. 

7.	 Po odfarbení gél vložíme medzi dve celofánové membrány a uchováme v destilovanej 
vode pri teplote 4°C. 
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Poznámka: Neuschovávame gély vo fixačnom roztoku, pretože môže dôjsť k  vyblednutiu 
modrých pruhov. 

2.4. Koloidné farbenie s Coomassie Brilliant Blue 
Fixačný roztok: 

	 Etanol	 40 ml 

	 Kyselina octová	 10 ml 

	 H2O	 doplniť do 100 ml 

	 Roztok je určený len na jedno použitie. 

Farbiaci zásobný roztok: 

	 Kyselina orto-fostorečná	 20 ml 

	 Síran amónny 	 100 g 

	 Farbivo Coomassie Brilliant Blue	 1 g 

	 H2O	 doplniť do 1000 ml 

	 Roztok je nutné pripraviť aspoň 24 hodín pred použitím. Zásobný roztok môže byť 	
uchovaný pri izbovej teplote aj niekoľko týždňov.  

Poznámka: Nefiltrovať. 

Farbiaci pracovný roztok: 

	 Farbiaci zásobný roztok	 80 ml 

	 Metanol	 20 ml 

	 Pracovný roztok pripraviť vždy až pred použitím. 

	 Odfarbovací roztok: 

	 Kyselina octová	 10 ml 

	 H2O	 doplniť do 1000 ml 

1.	 Po skončení elektroforézy vložíme PAGE gél do plastového boxu, pridáme fixačný 
roztok tak, aby bol gél úplne zakrytý a  necháme jemne miešať 60 minút pri izbovej 
teplote.  

2.	 Vylejeme fixačný roztok a  gél premyjeme krátko destilovanou vodou, pri jemnom 
miešaní a pri izbovej teplote. 

Poznámka: Gél musí byť úplne ponorený. 
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3.	 Vylejeme destilovanú vodu a pridáme farbiaci roztok a inkubujeme cez noc. 

4.	 Odstránime farbiaci roztok a premyjeme destilovanou vodou. 

5.	 Destilovanú vodu vylejeme a ku gélu prilejeme odfarbovací roztok a necháme  jemne 
miešať aspoň 1 hod. Inkubáciu môžeme predĺžiť aj cez noc. 

6.	 Ak je odfarbovací roztok príliš modrý, môžeme ho vymeniť. 

7.	 S odfarbovaním pokračujeme, až kým sa nedosiahnu viditeľné modré pruhy a  jasné 
pozadie. 

8.	 Po odfarbení gél vložíme medzi dve celofánové membrány a  uschováme 
v destilovanej vode pri teplote 4°C. 

Poznámka: Neuschovávať gély vo fixačnom roztoku, pretože môže dôjsť k  vyblednutiu 
modrých pruhov! 

2.5. Farbenie akrylamidového gélu striebrom 
Fixačný roztok: 

	 Kyselina octová	 12 ml 

	 Etanol	 50 ml 

	 Formaldehyd	 50 μl 

	 Doplniť vodou do 100 ml. 

Premývací roztok: 

	 Etanol	 100 ml 

	 H2O	 400 ml 

	 Dobre premiešať a uskladniť pri izbovej teplote. 

	 Roztok na zvýšenie senzitivity gélu: 

	 Na2S2O3.5H2O	 0,15 g 

	 H2O	 500 ml 

	 Rozpustiť v 400 ml vody, doplniť do objemu 500 ml a uskladniť pri izbovej teplote. 

	 Ofarbovací roztok: 

AgNO3	 1 g 

	 H2O	 500 ml 

	 Rozpustiť v 400 ml vody, doplniť do objemu 500 ml. Tesne pred použitím pridať 380 	
μl formaldehydu a uskladniť pri 4°C. 
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Vyvolávací roztok: 

	 Na2CO3	 15 g 

	 Na2S2O3.5H2O	 0,15 g 

	 Rozpustiť v 500 ml vody. Pridať 250 μl formaldehydu tesne pred použitím.  

	 Zastavovací roztok:  

	 Kyselina octová	 120 ml 

	 H2O	 880 ml 

	 Uskladniť pri izbovej teplote. 

1. Inkubujeme gél vo fixačnom roztoku 1 hod. alebo cez noc pri izbovej teplote. 

2. Po inkubácii zlejeme fixačný roztok do nádoby kde môže byť uskladnený, roztok sa 
môže použiť viackrát. Gél premyjeme dvakrát destilovanou vodou po 20 min. 

3. Gél premyjeme jedenkrát v premývacom roztoku 20 min., odstránime roztok a pridáme 
ku gélu roztok na zvýšenie senzitivity a necháme pôsobiť 2 min. 

4. Odstránime roztok a  pridáme 500 ml vody a  premývame 1 min., odstránime vodu 
a opakujeme premývanie ešte raz po dobu 1 minúty. 

5. Odstránime vodu a pridáme 500 ml studeného (4°C) ofarbovacieho roztoku a necháme 
pôsobiť pri izbovej teplote a v tme po dobu 20 min. 

6. Medzitým pripravíme vyvolávací a zastavovací roztok. 

7. Odstránime ofarbovací roztok a gél premyjeme s vodou dvakrát po 1 min.  

Poznámka: Neprekročiť čas premývania! 

8. Pridáme vyvolávací roztok tak, aby bol celý gél ponorený. Necháme pôsobiť niekoľko 
sekúnd až minútu. Pokiaľ sa zdajú byť prúžky v gély viditeľné, pridáme priamo ku gélu 
zastavovací roztok.  

2.6. Dehydratácia polyakrylamidového gélu pomocou vákua 
Dehydratačný roztok: 

	 100% metanol	 30 ml 

	 Glycerol	 5 ml 

	 H2O	 65 ml 

1.	 Po ofarbení premyjeme  gél v 500 ml vody po dobu 5 minút. 

2.	 Odstránime vodu a pridáme 500 ml dehydratačného roztoku a necháme pôsobiť 10 - 
30 min. 
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3.	 Filtračný papier namočíme do dehydratačného roztoku, umiestnime na neho gél 
a vložíme do uzatvárateľného plastového vrecka s uzáverom smerujúcim nahor. 

4.	 Odstránime vzduchové bubliny a sušíme gél vo vákuovej sušičke pri 80°C po dobu 2 
hod. 

3. PROTEOMIKA (PROTEÍNOVÉ INTERAKCIE NA MEMBRÁNE) 
Pri nasledujúcich metódach je potrebná fixácia proteínu alebo protilátky na membránu 

(PVDF alebo nitrocelulózovú). Existuje niekoľko možností ako naviazať proteín, napr. 
preniesť proteíny z gélu na membránu (Western blot, nepriama metóda), naniesť proteíny 
alebo protilátky priamo na membránu formou bodiek (dot blot), linií (reverse line blotting) 
alebo pomocou piezoelelektirckého tlačenia, čo sú priame metódy. Po naviazaní proteínu 
je možné membránu využiť pri sledovaní proteínových interakcií alebo interakcií medzi 
protilátkou a antigénom. 

3.1. Prenos proteínov na membránu z PAGE gélu (Western blot) 
Poznámka: Pri tejto metóde je možné použit aparatúru XCell II (Invitrogen), ktorá umožňuje 

transfer proteínov z dvoch gélov naraz. 

20x transfer pufor: 

	 Bicine	 20,4 g 

	 Bis-Tris	 26,2 g 

	 EDTA	 1,5 g 

	 Reagencie najprv rozpustíme v 200 ml vody a potom doplníme do 250 ml. Takto 	 
pripravený roztok uschováme pri 4°C. 

	 1x transfer pufor: 

	 20x transfer pufor	 50 ml 

	 Metanol	 100 ml 

	 Doplníme vodou do 1 litra a uschováme pri 4°C. 

1.	 Blotovacie podložky namočíme do  približne 700 ml 1x transfer pufru, až pokiaľ 
nebudú úplne saturované. Vzduchové bubliny odstránime stláčaním podložiek. Podložky 
musia byť vždy namočené v pufri. 

2.	 Pripravíme transferovú membránu (nitrocelulózovú alebo PVDF) a  filtračné papiere. 
Z  transferovej membrány a  z  filtračných papierov si vystrihneme štvorec s  rovnakými 
rozmermi ako sú rozmery PAGE gélu. Do misky s  50 ml 1x transfer pufru položíme 
membránu a filtračné papiere a necháme inkubovať niekoľko minút (najmenej 15 minút). 

Poznámka: Filtračný papier načíme dotransfer pufru priamo pred použitím. 
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3. V prípade PVDF membrány: membránu namočíme na 30 sekúnd do 95% metanolu. 
Krátko prepláchneme deionizovanou vodou. Prenesieme do nádoby s 50 ml 1x transfer 
pufru a inkubujeme niekoľko minút.  

V prípade nitrocelulózovej membrány: membránu prenesieme do nádoby s 50 ml 1x 
transfer pufru a inkubujeme niekoľko minút. 

4.	 Po otvorení gélovej kazety, vyberieme opatrne gél a  položíme ho na namočený 
filtračný papier. Jemným rolovaním valčeka odstránime všetky vzduchové bubliny. 

5.	 Povrch gélu navlčíme s 1x transfer pufrom a položíme naň namočenú nitrocelulózovú/
PVDF membránu. Odstránime všetky vzduchové bubliny. Na membránu umiestnime ďalší 
vopred namočený filtračný papier a odstránime všetky vzduchové bubliny. 

6. Druhý gél si pripravíme podľa postupu ako v bodoch 1 až 5.  

7. Do blotovacej kazety umiestnime dve vopred namočené podložky na časť s katódou 
(-). Na podložky položíme navlhčený filtračný papier s gélom a membránou, tak ako sme 
si to pripravili v bode 5. Na membránu položíme ďalší navlhčený fitračný papier. Takto si 
pripravíme prvú blotovaciu zostavu (sandvich). 

8. Na filtračný papier prvej zostavy položíme ďalšiu namočenú podložku. Na ňu položíme 
namočený fitračný papier s gélom a membránou, tak ako to je na obr. 6. Na filtračný 
papier, ktorý je položený na membráne, položíme dve navlhčené podložky. Takto si 
pripravíme druhú blotovaciu zostavu. 

Obr. 6 Príprava blotovacej kazety

(Zdroj: vlastný obrázok)  

9.	 Po uložení všetkých komponentov, prejdeme celú zostavu valčekom, aby sme 
odstránili bubliny. Potom uzatvoríme blotovaciu kazetu s časťou kde sa nachádza anóda 
(+). Gél a  membrána by mali byť umiestnené tak, aby sa zabezpečil úplný kontakt 
všetkých komponentov. 

10.	Celú blotovaciu kazetu vložíme do elektroforetickej aparatúry XCell II. Do kazety 
nalejeme 1x transfer pufer tak, aby sa celá kazeta naplnila pufrom. Ak nenalejeme pufor 
až po vrch, môže dôjsť k extra vodivosti a prehrievaniu. 
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11.	Do elektroforetickej nádoby nalejeme deonizovanú vodu (približne 650 ml), ktorá slúži 
na ochladzovanie. Nádobu uzavrieme a nastavíme podmienky transferu: 30V konštantne/ 
1 hod. 

12. Po ukončení transfer vyberieme membrány a necháme ich vysušiť na filtračnom 
papieri pri izbovej teplote 1 hodinu. Suché membrány usklaňujeme medzi dvoma 
filtračnými papiermi v uzatvárateľnom sáčku pri 4°C aj niekoľko rokov. Takúto membránu 
môžeme použiť na proteínové interakcie. 

13. Ak ideme membránu ďalej použiť na sledovanie interakcií medzi antigénom a 
protilátkou tak budeme pokračovať podľa bodov 8 až 17 v sekcii 3.2. 

3.2. Dot blot 
	 10x PBS: 

	 	 KCl	 2 g  

	 	 Na2HPO4.12H2O	 35,8 g   

	 	 KH2PO4	 2,4 g  

	 	 Doplníme do 1 l destilovanou vodou a upravíme pH 7,2. Takto pripravený roztok 	 	
uskladníme pri teplote 4°C. 

1.	 Odstrihneme si dostatočne veľké membrány vzhľadom k počtu vzoriek (transfer 
membranes IMMOBILON-FL alebo iný druh PVDF membrány).  

2.	 Na membránu si nakreslíme s ceruzkou štvorce o veľkosti 1 cm x 1 cm podľa počtu 
vzoriek. 

Poznámka: Na membránu kreslíme len ceruzkou, nedotýkame sa jej rukou. Označíme si 
vrchnú a spodnú stranu membrány. 

3.	 Membránu aktivujeme ponorením v 99% metanole na 10 sek. 

4.	 Po aktivácii prenesiem membránu do 1x PBS (pH 7,2) na 5 min. a necháme jemne 
miešať. 

5.	 Vymeníme 1x PBS a necháme jemne miešať ďalších 5 min. 

6.	 Nastriháme si 5 kusov filtračného papiera rovnakej veľkosti ako membrána, 
poukladáme ich na seba a namočíme ich v destilovanej vode. 

7.	 Membránu prenesieme na filtračný papier.  

Poznámka: Filtračné papiere musia byť mokré, aby sa vzorka nasala do membrány. 

8.	 Membránu vložíme do nádoby a pridáme blokujúci pufor (1% BSA v 1x PBS alebo 
komerčne dostupný pufor od LI COR). Membrána musí byť poriadne ponorená. 

9.	 Inkubujeme 1 hodinu, pri jemnom miešaní a pri izbovej teplote. 

10.	Po inkubácii odstránime blokujúci pufor. 
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11.	Membránu inkubujeme s  protilátkou nariedenou v  blokujúcom pufri 1 hodinu pri 
jemnom miešaní a pri izbovej teplote. 

12.	Odstránime blokujúci pufor s protilátkou. 

13.	Následne premyjeme membránu 5 minút v 1x PBS s 0,1% TWEEN-20. 

14.	Opakujeme krok 13 ešte dvakrát. 

15.	Membránu inkubujeme so sekundárnou protilátkou značenou infračerveným 
florofórom (napr. 660 nm, 780 nm). 

16.	Membránu premyjeme 3 krát v 1x PBS po 5 minút a prenesieme na filtračný papier. 
Necháme vysušiť. 

17.	Po vysušení vyhodnotíme výsledky pomocou LI COR alebo iného infračerveného 
detekčného systému.  

3.3. Reverzné blotovanie s použitím rekombinantných antigénov na 
detekciu protilátok v sére 
Poznámka: Pri tejto metóde sa taktiež používa miniblotovacia kazeta so 45 drážkami (Obr. 

2; Miniblotter®, Hoefer, USA) a nitrocelulózová membrána s pórmi o veľkosti 0,4 μm. Táto 
metóda sa využíva na detekciu protilátok v sére alebo na proteínové interakcie (interakcia 
ligand-receptor). 

	 Roztoky: 

	 1x TBS (1 l, pH 7,6) 

	 50 mM Tris	 6,07g 

	 150 mM NaCl	 8,76g 

	 Tris a NaCl rozpustíme v 800 ml destilovanej vode a pH upravíme s 1 M HCl. Objem 	
doplníme do 1 litra. 

	 0,05% T-TBS (1 l) 

	 500 µl Tween-20 pridáme do 999,5 ml 1x TBS. Premiešame. 

1. Odstrihneme membránu o takej veľkosti, aby prekrývala drážky miniblotovacej kazety. 
Membránu aktivujeme v 1x TBS 15 sekúnd.  

2. Vlhkú membránu položíme na jeden vlhký filtračný papier (navlhčený v  1x TBS) 
o  rovnakej veľkosti a  položíme ich na päť suchých filtračných papierov na polovicu 
miniblotovacej kazety bez drážok. Druhú polovicu kazety s drážkami položíme na vlhkú 
membránu a pevne zaskrutkujeme obe časti miniblotovacej kazety. 

3. Do prvej dráhy napipetujeme v  celkovom objeme 280 μl metylénovú modrú. Najprv 
napipetujeme 140 µl z jednej strany drážky a potom ďalších 140 µl z druhej strany.  

Poznámka: Pipetujeme pomaly, aby nedošlo k úniku tekutiny z otvoru druhej strany drážky! 
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4. Do ďalších drážok napipetujeme antigény o  koncentrácii 13 μg/280 μl (200 ng 
proteínu/mm2). Proteíny riedime v 1x TBS. Pomaly a postupne napipetujeme celý objem. 

5. Roztok s proteínmi sa absorboval cez membránu do filtračných papierov a proteíny sa 
následne zachytili v póroch membrány. Po napipetovaní všetkých proteínov počkáme cca 
5 min. kým vsiaknu a potom membránu opatrne vyberieme. 

6. Membránu necháme vysušiť pri izbovej teplote celú noc. Pokiaľ nepokračujeme v práci 
takto pripravenú membránu uskladníme pri 4°C cca mesiac alebo niekoľko mesiacov pri 
-80°C. 

 7. Po vysušení membránu blokujeme 45 min. v 1% sušenom mlieku rozpustenom v T-
TBS. Po blokovaní membránu premyjeme 2 krát 5 min. v T-TBS. 

8. Na časť blotovacej kazety, kde nie sú drážky, položíme 1 špongiu namočenú v 1x TBS. 
Na špongiu položíme membránu s naviazanými antigénmi. 

9. Membránu položíme tak, aby metylénová modrá a  naviazané proteíny boli 
v horizontálnej polohe. Na membránu položíme časť kazety s drážkami tak, aby drážky 
boli vo vertikálnej polohe ku membráne. Kazetu poriadne zaskrutkujeme a utiahneme.  

10. Vyšetrované séra o celkovom objeme 280 µl pripravíme v pomere 1:200.  Riedime v 
0,5 % sušenom mlieku v  1x TBS. Tak isto pripravíme aj pozitívnu a negatívnu kontrolu. 

11. Do prvej drážky napipetujeme len 280 µl 1x TBS. Do ďalšej drážky postupne 
napipetujeme pozitívnu kontrolu a  do vedľajšej drážky negatívnu kontrolu. Do drážky 
medzi negatívnou kontrolou a prvou vzorkou napipetujeme 1x TBS. 

12. Ďalej napipetujeme vzorky. Necháme inkubovať 1 hod. pri izbovej teplote a  pri 
miernom miešaní zo strany na stranu. 

13. Po inkubácii pripojíme blotovaciu kazetu na vákuovú pumpu a  odsajeme vzorky. 
Membránu premyjeme 0,05% T-TBS dvakrát po dobu 5 min. 

14. Po premytí membránu inkubujeme 1 hodinu pri izbovej teplote s proteínom G 
konjugovaným s chrenovou peroxidázou o koncentrácii 1:10000 v 0,5 % sušenom mlieku 
v 1x TBS za konštantného miešania.  

15. Po inkubácii membránu premyjeme 7 krát po dobu 5 min. v 0,05% T-TBS. Následne 
protilátky vizualizujeme chemiluminiscenciou podľa odporúčaní výrobcu (SuperSignal 
West Pico, Pierce). Signály detegujeme pomocou detekčného systému (LI-COR, USA), 
alebo iným spôsobom. 
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4. PROTEOMIKA (VYSOKO ÚČINNÉ METÓDY NA SLEDOVANIE 
PROTEÍNOVÝCH INTERAKCIÍ) 

4.1 Biotinylated protein capture  
A) Biotinylácia proteínov 

Poznámka: Biotín veľmi rýchlo oxiduje, preto je potrebné pracovať v tme. 

Deň 1. 

1.	 Dialyzujeme proteínové vzorky tak ako je napísané v sekcii 1.3 Dialýza proteínov. 

2.	 Po dialýze zmeriame koncentráciu proteínov s využitím Bradford metódy. 

3.	 Na základe výsledkov upravíme koncentráciu proteínov medzi 1 - 2 mg/ml. Príliš 
zriedené vzorky zvyšujú objem a  biotinylácia nemusí byť efektívna. Pre zvýšenie 
koncentrácie je potrebné použiť dialýzu proteínov v polyetylénglykole (PEG). 

4.	 Ku vzorkám pridáme inhibítory proteáz.  

Poznámka: Je veľmi dôležité pridať tieto inhibítory, aby nedošlo k rozpadu proteínov vo 
vzorke!  

Deň 2. 

1. Navážime 1 mg biotínu EZ-LinkTM Sulfo-NHS-SS-Biotin (Thermo Scientific) 
a rozpustíme ho v 200 μl destilovanej vody. Pomer: 5 mg proteínu/1 mg biotínu. 

Poznámka: Nemiešame vortexom, ale zmiešame pipetou. 

2.	 Potom odoberieme 5 mg proteínovej vzorky do čistej skúmavky (z bodu číslo 4) 
a pridáme 200 μl rozpusteného biotínu.  

Poznámka: Pripravíme vždy čerstvý roztok biotínu. Pri ďalších krokoch pracujeme v  tme 
a udržujeme čo najmenej vzduchu v skúmavke, aby sa zabránilo oxidácii biotínu. 

3.	 Inkubujeme za stáleho miešania a pri izbovej teplote 30 minút (miešať tak, aby sa 
poriadne premiešal vrch aj spodok skúmavky). 

4.	 Po inkubácií, vzorky dialyzujeme v 12 kDa membráne v 1x PBS (pH 8), pri izbovej 
teplote, 90 minút. 

5.	 Vymeníme PBS pufor a dialyzujeme ďalších 90 minút. 

6.	 Po skončení dialýzy odoberieme jednu alikvótu (použije sa na PAGE). Zvyšok vzorky 
scentrifugujeme pri 10000 rpm/10 min. pri 4°C a odoberieme supernatant do čistej 
skúmavky. 

7.	 Zmeriame koncentráciu proteínov v supernatante pomocou Bradford metódy. 

8.	 Proteíny môžeme uchovať pri -80°C, alikvotované na 50 µg, 100 µg, 300 µg (alikvóty 
by sa nemali opätovne rozmrazovať a zmrazovať). 
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B) Ligand-receptorové interakcie 

1.	 Inkubujeme 200 μg v PBS povrchových biotinylizovaných proteínov patogéna s 
kultúrou buniek neurovaskulárnej jednotky  pri 1 hodinu pri 37°C. 

2.	 Po inkubácii odstránime médium, čím odstránime nenaviazané patogénne proteíny, 
ktoré neinteragujú s  bunkami. 

3.	 Bunky premyjeme 2 krát s 5 ml PBS a zamrazíme ich v suchom ľade.  

C) Lýza buniek 

1.	 Jemne zoškrabeme bunky z T25 fľaše s použitím 2 ml PBS (pH 7,2) s 1x inhibítormi 
proteáz. Je dôležité nevytvoriť penu! 

2.	 Prenesieme obsah do 15 ml kónickej skúmavky. 

3.	 K zvyšným bunkám vo fľaši pridáme 1 ml pufru, premyjeme bunky a prenesieme ich 
do 15 ml kónickej skúmavky z bodu 2 a centrifugujeme pri 8000 rpm/10 minút pri izbovej 
teplote. 

4.	 Po centirfugácií odoberieme supernatant (SN1) a  necháme ho na ľade pre ďalšie 
použitie. Použijeme jednu alikvótu (10 μl) SN1 na dot blott. 

5.	 K pelete pridáme 200 μl lyzačného pufru s 1x inhibítormi proteáz (Thermo Scientific) 
a rozsuspendujeme bunky pipetovaním (Vyhýbame sa tvorbe peny). 

6.	 Resuspendované pelety inkubujeme 15 minút na ľade a  premiešame  každých 5 
minút niekoľko sekúnd kvôli efektívnejšej lýze. 

7.	 K suspenzii pridáme 3 ml SN1 a  rozrušíme bunky pomocou sonikácie na ľade, v 5 
cykloch (každý cyklus: 10 sekúnd sonikácia, 30 sekúnd ľad, 100% amplitúda)  

Poznámka: Vyhýbame sa tvorbe peny! 

8.	 Centrifugujeme bunkový lyzát (10000xg/10 minút/4°C) a odoberieme jednu alikvótu 
(10 μl) zo supernatantu (SN2-proteíny) pre ďalšie použitie. 

9.	 Odoberieme supernatant (SN2-proteíny) a  použijeme ho na izoláciu proteínov 
pomocou Biotín-NeutraAvidín väzby (Biotin-NeutrAvidin Capture). Pelety odložíme do 
-80°C. 

D) Izolácia biotinylovaných proteínov adherovaných na bunkový povrch  

1.	 Jemne premiešame fľašu so živicovými guličkami NeutrAvidin Agarose Resin, aby sa 
guličky premiešali, pretože veľmi rýchlo sedimentujú. 

2.	 Odstrihneme spodnú časť pipetovacej špičky (1 - 2 mm), aby sa guličky lepšie 
pipetovali. Napipetujeme 200 μl guličiek do prázdnej kolónky, centrifugujeme pri 500xg 1 
minútu a odstránime roztok. 

3.	 Pridáme 700 µl binding pufru (1x PBS, pH 7,2), resuspendujeme guličky 
a centrifugujeme pri 500xg 1 minútu. Odstránime pufor zo spodnej časti kolónky. 
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4.	 Opakujeme krok 3 ešte jedenkrát. 

5.	 Uzavrieme kolónku zo spodnej časti, resuspendujeme guličky v 200 μl proteínového 
roztoku (SN2) a suspenziu prenesieme do zvyšného objemu SN2.  

6.	 Inkubujeme za stáleho miešania 1 hodinu pri izbovej teplote v tme. 

7.	 Prenesieme suspenziu do kolónky, centrifugujeme pri 500xg 1 minútu a odoberieme 
filtrát (flow through, FT1) do čistej skúmavky na SDS-PAGE.  

8.	 Opakujeme krok 7, až pokiaľ nebude celá suspenzia odobratá do kolónky. 

9.	 Do kolónky pridáme 700 μl 1x PBS (pH 7,2) a miešame 1 min. na miešačke. 

10.	Uzavretú kolónku centrifugujeme pri 500xg 1 minútu a odoberieme filtrát zo spodnej 
časti kolónky. 

11.	Opakujte krok 9 a 10 ešte štyrikrát. 

12.	Uzavrieme kolónku zo spodnej časti a pridáme 400 μl 1x PBS s  50 mM DTT.  

13.	Dobre uzavretú kolónku inkubujeme pri 50°C pri stálom miešaní (650 rpm) 45 minút. 

14.	Odstránime spodný a horný uzáver kolónky.  

Poznámka: Najprv odstránime vrchný uzáver a  až potom spodný, aby sa zabránilo úniku 
lyzátu z kolónky. 

15.	Prenesieme kolónku do novej 1,5 ml skúmavky, centrifugujeme pri 500xg 1 minútu 
a odoberieme elučnú frakciu. 

16.	Overíme prítomnosť biotinylovaných proteínov v  FT1 a  v  eluáte použitím dot blott 
alebo SDS-PAGE. 

17. Proteíny prítomné v eluáte môžeme detegovať pomocou hmotnostnou 
spektrometriou ako napr. orbitrap, iontrap atď. 

4.2. Kvantifikácia proteínovej interakcie pomocou bio-povrchovej 
interferometrie (BLI) 

1.	 Proteín (ligand) biotinylujeme pomocou (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide esteru 
(Sigma-Aldrich), a to nasledovne:  

1 mM proteín riedený v 0,1 M HEPES pufri (pH 8) inkubujeme s 0,2 μl roztoku biotínu (c = 
2,5 mg/ml, resuspendovaný v DMSO) počas 5 hodín pri 4°C za stáleho miešania.  

2. Po inkubácii roztok dialyzujeme cez 12 kDa membránu do PBS celkovo 3 krát v 
rôznych intervaloch: 2 hod., 16 hod. a 3 hod. Po každej inkubácii meníme PBS. 

3.	 Biotinylovaný ligand rozriedime v T-PBS  (0,02% Tween-20) na finálnu koncentráciu 
250 μg/ ml. 

4.	 Stojan so streptavidínovými senzormi umiestnime nad 96-jamkovú platničku 
obsahujúcu 100 μl PBS tak, aby senzory boli ponorené v PBS. Senzory hydratujeme 10 
minút. 
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5.	 Po zapnutí prístroja BLITZ (Pall, Nemecko) a  jeho software-u si z  ponúkaných 
experimentálnych metód zvolíme „Advanced kinetics“. 

6.	 Streptavidínový senzor sa nainštaluje do BLITZ a ekvilibruje 1 min. pri 2220 rpm v T-
PBS. 

7.	 Na ekvilibrovaný senzor sa naviaže biotinylovaný ligand počas 60 - 120 sekúnd 
(počas experimentu sledujeme graf, krivka ligandu nesmie dosiahnuť hodnotu nasýtenia).  

8.	 Voľný povrch receptora blokujeme pomocou biocytínu (10 μg/ml) 1 min. a premyjeme 
v T-PBS po dobu 1 min. 

9.	 Proteínová interakcia prebieha počas 2 min., kedy sa senzor s naviazaným ligandom 
ponorí do roztoku druhého proteínu (analytu) na 1 min. (asociácia) a následne do T-PBS 
tiež na 1 min. (disociácia). 

10.	Analyt sa pripraví v 3 - 4 sériových riedeniach v T-PBS. Pre každé riedenie je potrebné 
pripraviť nový senzor. 

11.	Ako negatívnu (referenčná) kontrolu použijeme senzor s naviazaným ligandom, ktorý 
sa ponorí do čistého T-PBS. Takto prebieha asociácia aj disociácia. 

12.	Po všetkých meraniach sa referenčná kontrola označí v  programe pod kolónkou 
„Ref“. Týmto úkonom sa všetky merania prepočítajú s ohľadom na túto kontrolu. 

13.	Pre vypočítanie ekvilibračnej konštanty KD zvolíme „global fitting“. Program 
automaticky vypočíta KD z nameraných hodnôt ako aj asociačnú (ka) a disociačnú (kd) 
konštantu. 

5. LEXSY EXPRESNÝ SYSTÉM 
	 Leishmania tarentolae pôvodne izolovaná z gekóna Tarentola mauritanica sa využíva 

ako expresný systém LEXSY pre tvorbu rekombinantných eukaryotických proteínov.  

5.1. Kultivácia Leishmania 
1.	 Pripravíme 500 ml LEXSY BHI (Brain-heart infusion médium): 

LEXSY BHI  	 18,5 g 

H2O 	 	 500 ml  

Sterilizujeme v autoklave 15 min., potom médium rozdelíme v laminárnom boxe po 10 ml 
do kultivačných fliaš (T25). Fľaše udržiavame pri 4°C. 

2.	 Pol hodinu  pred pasážovaním temperujeme 10 ml média v  tme pri 26°C. Potom 
doplníme médium o ďalšie zložky: 

10 µl nourseothricin (NTC, Jena Bioscience) 

10 µl hygromycín  (LEXSY Hygro antibiotic, Jena Bioscience) 

50 µl penicilín-streptomycín (Pen-Strep, Jena Bioscience) 

20 µl hemín (Jena Bioscience) 
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Poznámka: Hemín je fotosenzitívny, pridáva sa ako posledný a  bez svetla v  laminárnom 
boxe! 

3.	 Piatok 8:00 - Naočkujeme 1,6 ml konzervu Leishmania do pripraveného média 
a kultivujeme v tme pri 26°C naležato až do pondelka. 

4.	 Pondelok 16:00 - 1.pasáž: Do novej kultivačnej fľaše s médiom, vopred temperovanej 
pri 26°C, doplníme antibiotiká a hemín v takom množstve ako je uvedené vyššie. Jemne 
rozvírime predchádzajúcu kultúru a pomaly odpipetujeme 1 ml z  tejto kultúry 
a naočkujeme do novej fľaše. Kultivujeme v tme pri 26°C nastojato do piatka.  

5.	 Pasáž robíme každý piatok ráno a pondelok večer, všetky ďalšie pasáže kultivujeme 
nastojato. 

6.	 Medzi 11. a 15. pasážou je najvhodnejší čas na elektroporáciu. 

5.2. Konzervácia Leishmania 
Poznámka: Pred začatím konzervácie sa uistíme pomocou mikroskopu, že bunky sú vitálne 

a majú tvar slzy. 

1.	 Do 15 ml skúmavky pridáme 1,2 ml autoklávovaného 80% glycerolu.  

2.	 Odoberieme 3,6 ml namnoženej kultúry v  LEXSY BHI médiu v  strednej fáze rastu 
(0,4-8x107 buniek/ml, OD600 1,2-1,8).  

3.	 Zmiešame bunky s glycerolom a rozdelíme po 1,6 ml do sterilných kryoskúmaviek. 

4.	 Necháme inkubovať 10 minút pri izbovej teplote a potom inkubujeme 1 hodinu na 
ľade. 

5.	 Na noc dáme konzervy do -20°C. 

6.	 Nasledujúci deň prenesieme skúmavky na ľade do -80°C pre dlhodobé uskladnenie.  

5.3. Reaktivácia glycerolovej konzervy Leishmania 
1.	 Glycerolovú konzervu necháme roztopiť na ľade presne 10 min. 

2.	 Jemne resuspendujeme s  pipetou a prenesieme celý obsah skúmavky do 10 ml 
temperovaného LEXSY BHI média obsahujúceho príslušné antibiotiká a hemín. Pohyblivé 
bunky je možné pozorovať pod mikroskopom okamžite po inokulácii. 

3.	 Inkubujeme ako statickú suspenziu v kultivačnej fľaši (T25) v tme pri 26°C naležato, až 
kým nedôjde k  zakaleniu média (zvyčajne 2 dni alebo viac, ak sa bunky spamätávajú 
dlhšie, skontrolujte bunky pod mikroskopom či sú vitálne). 

4.	 Odoberieme 1 ml z pomnoženej  kultúry a naočkujeme do nového média 
obsahujúceho príslušné antibiotiká a hemín a inkubujeme 3 dni v tme pri 26°C naležato. 

5.	 Pre udržiavanie kmeňa pasážujte bunky každý týždeň v pondelky a piatky v pomere 
1:20 do čerstvého média obsahujúceho príslušné antibiotiká a hemín. 
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5.4. Príprava vektora pre elektroporáciu Leishmania 
Existuje niekoľko vektorov dostupných pre transformáciu Leishmania používaných na 

tvorbu proteínov. Zoznam vektorov je dostupný tu:  https://www.jenabioscience.com/lexsy-
expression/lexsy-configurations/vectors. 

Kroky v sub-kloningu (vloženie nami vybraného génu do digestovaného vektora) sú 
podobné tým, prezentovaným v  sekcii 5 (Kapitola 9). Všetky vektory používané pre 
Leishmania je nutné digestovať s  reštrikčnými enzýmami, inzertovaný gén ligovať s  T4 
ligázou, purifikovať fenol-chloroformovou metódou atď. Detaily týkajúce sa krokov v  sub-
kloningu sa nachádzajú vyššie.  

5.5. Elektroporácia Leishmania 
Piatok (8:00 – 9:00):  
K 10 ml LEXSY BHI média pridáme:  

	 10 µl nourserothricin (NTC, Jena Bioscience) 

	 10 µl hygromycín (LEXSY Hygro antibiotic, Jena Bioscience) 

	 50 µl penicilín-streptomycín (Pen-Strep, Jena Bioscience) 

	 20 µl hemín (Jena Bioscience) 

Poznámka: Hemín je fotosenzitívny, pridáva sa ako posledný a  bez svetla v  laminárnom 
boxe! 

1. Z kultúry L. tarentolae, najlepšie 11. – 15. pasáž, odoberieme 1 ml a inokulujeme do 10 
ml pripraveného média LEXSY BHI v kultivačnej fľaši. 

2. Kultivačné fľaše s  leishmaniami inkubujeme staticky vo vertikálnej polohe a v  tme pri 
26°C až do pondelka. 

Pondelok (8:00 – 9:00):  

3. Do novej kultivačnej fľaše s  temperovaným médiom pri 26°C doplníme ďalšie zložky 
média (hore uvedené antibiotiká+hemín). Jemne rozvírime a pomaly odpipetujeme 1ml z 
kultúry a naočkujeme do novej fľaše. Kultivujeme v tme pri 26°C naležato.  

Transformácia vektora LEXSY T7-TR pomocou elektroporácie 

Utorok (16:00 – 17:00):  

4. Kontrolujeme hustotu bunkovej kultúry až do počtu 6x107 buniek/ml kultúry (optimálne 
OD600 je 1,4, ale môžu byť použité aj kultúry s OD600 1,0 – 1,8) a uistíme sa pomocou 
mikroskopu, že bunky sú vitálne a majú tvar slzy.  

Poznámka: Ak sú bunky dlhé a tenké tak ich netransformujeme! 

5. Centrifugujeme 5 min. pri 3450 rpm pri 25°C. Odstránime polovicu supernatantu ak je 
OD600 1,4. Ak je OD600 1 tak odstránime 7,5 ml z 10 ml supernatantu. 

6. Resuspendujeme peletu v zostávajúcom médiu (aby ste dostali 108 buniek/ml) a 
inkubujeme na ľade po dobu 10 min. 
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7. Na ľade si pripravíme skúmavky s 0,1 – 5 µg purifikovanou DNA (max. objem DNA 
nemôže presiahnuť 50 µl), ktorú budeme elektroporovať a elektroporačné kyvety 
o priemere 2mm.  

8. Pridáme 350 µl vopred ochladených buniek do skúmavky s DNA a prenesieme do 
elektroporačných kyviet na ľade. 

9. Elektroporujeme pri 450V a 450 µF a monitorujeme pulzný čas (cca 5-6 ms). 

10. Inkubujeme kyvetu na ľade presne 10 min. 

11. Elektroporované bunky prenesieme do 10 ml LEXSY BHI média s obsahom hemínu, 
hygromycínu, NTC a pen-strep. 

12. Inkubujeme cez noc v tme pri 26°C ako statickú suspenziu naležato (cca 20 hod., 
alebo až do dosiahnutia OD600 0,3 – 0,4). 

13. Pokračujeme s polyklonálnou selekciou. 

5.6. Polyklonálna selekcia Leishmania po elektroporácii 
1.	 Streda (do 12:00, presne 20h po elektroporácii): Pridáme 10 µl bleomycínu do 10 ml 
LEXSY BHI média obsahujúceho elektroporované bunky a inkubujeme fľašu na stojato v 
tme pri 26°C až do piatka. 

2. Štvrtok (17:00): Skontrolujeme pod mikroskopom zmenu tvaru elektroporovaných 
buniek. Väčšina buniek má deformovaný tvar (uhynuté bunky). 

3.	 Piatok (8:00-9:00): Elektroporované bunky inkubujeme tak, aby kultivačná fľaša bola 
naboku (mŕtve bunky budú sedimentovať do hrany fľaše) a v tme pri 26°C. 

4.	 Pondelok (8:00-9:00): Opatrne bez zmeny polohy fľaše (aby sme nerozvíril sediment) 
odoberieme 8 ml z hornej časti bunkovej kultúry. Centrifugujeme 5 min. pri 3450 rpm pri 
izbovej teplote a odstránime supernatant. Peletu resuspendujeme v  10 ml čerstvého 
LEXSY BHI média (obsahujúceho všetky antibiotiká + bleomycín) a inkubujeme v 
kultivačnej fľaši nastojato v tme pri 26°C. 

5.	 Piatok (8:00-9:00): Inokulujeme kultúru po elektroporácii v pomere 1:10 do 10 ml 
LEXSY BHI média obsahujúceho príslušné antibiotiká + bleomycín. Kultivačnú fľašu 
inkubujeme nastojato v tme pri 26°C až do pondelka. 

5.7. Indukcia proteínov v transformovaných Leishmania 
Nasledujúci protokol je vhodný pre indukciu väčšiny rekombinantných proteínov.  

1. Z kultúry elektroporovaných leishmanií odoberieme 5 ml a prenesieme do 45 ml  
banke LEXSY BHI média s hemínom, pen-strep, NTC, hygromycínom (médium je 
popísané v časti 10.1). Na kultiváciu používame 500 ml Erlenmayerovú banku. V toto 
kroku nepridávame bleomycín. 
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2. Inkubujeme 24 hod. pokiaľ nedosiahneme OD600 1. Potom pridáme 50 μl 1000x 
tetracyklínu (Jena Bioscience) a pokračujeme v inkubácii pri 26°C. Jemne 
premiešavame každú hodinu.  

3. V kultivácii pokračujeme ďalších 72 hod. pri 26°C. Každý deň kontrolujeme životnosť 
leishmanií pod mikroskopom a taktiež fluorescenciu mCherry pri 600 nm (ak je kultúra 
transfekovana vektorom obsahujúcim fluoresecnčny reportér).  

Poznámka: Intenzita mCherry priamo súvisí s produkciou rekombinatného proteínu. 

4. Po 72 hodinovej kultivácii scentrifugujeme kultúru pri 2600 rpm/20 min. pri izbovej 
teplote.  

5. Odoberieme supernatant a prefiltrujeme ho cez 0,2 μm filter a uskladníme ho pri 
-80°C až do ďalšieho použitia (Purifikácia proteínov s  kyselinou trichlóroctovou časť 
5.8). 

5.8. Purifikácia proteínov s kyselinou trichlóroctovou 
1.	 Na purifikáciu použijeme 10 ml indukovanej kultúry leishmanií (exkretovaného 
proteínu), ktorý scentrifugujeme pri 3000 rpm po dobu 5 min. a odoberieme supernatant. 

2.	 Pridáme 100 μl 100X deoxycholátu sodného (1,8 g v 10 ml H2O) a inkubujeme 10 min 
pri izbovej teplote v trepačke (maximálna rýchlosť). 

3.	 Po inkubácii pridáme 1 ml koncentrovanej kyseliny trichlóroctovej (TCA) a inkubujeme 
15 min. v ľadovom kúpeli za stáleho trepania. 

4.	 Scentrifugujeme pri 15000 rpm po dobu 15 min. pri 4°C, odstránime supernatant a 
resuspendujeme peletu v 1 ml ľadovo studeného 80% acetónu. 

Poznámka: Niekedy proteíny adherujú na steny skúmavky, preto je potrebné rozpustiť čo 
najviac proteínu v acetóne alebo opláchnuť steny skúmavky acetónom.  

5.	 Rozpustené proteíny v  acetóne prenesieme do novej sterilnej 1,5 ml skúmavky 
(transparentná skúmavka s vrchnáčikom) a centrifugujeme pri 15000 rpm po dobu 15 
min. pri 4°C. 

Poznámka: Pánt skúmavky musí smerovať von. 

6.	 Opakujeme kroky 4 a 5 dvakrát.  

7.	 Po poslednej centrifugácii opatrne odstránime supernatant a peletu necháme vysušiť 
pri izbovej teplote/ v suchom termostate (40°C) po dobu 5 min. 

8.	 Resuspendujeme peletu v 80 μl vody tak, aby boli premývané aj steny skúmavky pod 
pántom (na tú stranu steny tubičky adherovali proteíny) a veľmi dôkladne premiešame na 
vortexe a uskladníme pri -80°C pre ďalšie použitie. 
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6. PRODUKCIA MONODOMÉNOVÝCH PROTILÁTOK (SINGLE 
DOMAIN ANTIBODIES) 

6.1. In vitro imunizácia 
Prvý deň 

1.	 Krv zvieraťa (len z Camelidae) odoberieme do sterilnej skúmavky/zbernej nádoby 
s heparínom (5 μl/ml krvi). 

2.	 Do centrifugačnej skúmavky napipetujeme 6 ml Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich) 
a navrstvíme 8 ml krvi. 

3.	 Centrifugujeme pri 2060xg/20 min. pri 25°C s  výkyvným rotorom. Brzdenie rotora 
nulové. 

4.	 Prstenec periférnych mononukleárnych buniek odoberieme do novej skúmavky 
a doplníme do plna eRDF (RPMI-1640 : DMEM/F12-HAM, 1:1, s 10% FBS) médiom. 

5.	 Centrifugujeme pri 2060xg/20 min. pri 25°C, odstránime supernatant a  peletu 
resuspendujeme v 5 ml eRDF média. 

6.	 Pridáme 50 μl 100x LLME (Leu-Leu methyl ester hydrobromide, Sigma-Aldrich) 
a inkubujeme 20 min. pri izbovej teplote za stáleho miešania. 

7.	 Centrifugujeme pri 2060xg/20 min. pri 25°C. 

8.	 Pridáme 5 ml eRDF, spočítame bunky na cytometri a koncentráciu buniek nastavíme 
na 1x106 buniek/ml. 

9.	 Pridáme Mykokill (8 μl/ml) resp. iné antimykotiká, ODN-D (0,2 μl/ml; Invivogen), IL-2 (1 
ng/ml), IL-4 (1 ng/ ml). 

10.	Suspenziu napipetujeme do 12-jamkových platničiek (1 ml/jamka) a kultivujeme pri 
37°C/24 hod. pri 5% CO2 a pri 95% vlhkosti. 

Druhý deň 

11.	Pridáme sterilný antigén riedený v PBS (10 μg/ml).  

Poznámka: Antigén musí byť prefiltrovaný cez filter s pórmi o priemere 0,2 μm. 

12.	Kultivujeme pri 37°C/24 hod. pri 5% CO2 a pri 95% vlhkosti.  

Tretí deň 

13.	Odoberieme obsah prvej jamky, centrifugujeme 2060xg/20 min. pri 25°C a  peletu 
uložíme v -80°. 

14.	Ku zvyšným jamkám pridáme ODN-K (0,1 μl/ml) a opäť kultivujeme pri 37°C/72 hod. 
pri 5% CO2 a pri 95% vlhkosti. 
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Štvrtý deň 

15.	Odoberieme obsah druhej jamky, centrifugujeme 2060xg/20 min. pri 25°C a peletu 
uložíme v -80°. 

Piaty deň 

16.	Bunky z  poslednej jamky a centrifugujeme pri 2060xg/20 min. pri 25°C. Pelety 
uložíme v -80°C. 

6.2. Fágový display (Phage display) 
Tvorba knižnice 

1.	 Požadovanú DNA sekvenciu naštiepime reštrikčnými enzýmami NcoI a NotI (1 hod., 
37°C) a ligujeme do plazmidu pSex 81 (16 hod., 22°C). 

2.	 Vzniknutý vektor sa transformuje do E. coli XL-1 blue (chemicky/elektroporáciou). 
Transformované bunky sa regenerujú 1 hod. v 1 ml vopred temperovaného SOC média 
pri neustálom miešaní. Pre dostatočnú veľkosť knižnice je potrebné transformovať vektor 
do E. coli aspoň 15-krát a regenerované bunky sa následne zmiešajú dokopy. 

3.	 E. coli scentrifugujeme (6000xg, 15 min., 25°C) a resuspendujeme v 10 ml čerstvého 
LB média. 

4.	 Jeden mililiter suspenzie roztrieme so sterilnou bakteriologickou kľučkou v  tvare 
hokejky na platňu (r=10 cm) s LB agarom, ktorá bola pred tým temperovaná pri 37°C 
obsahujúcu ampicilín (50 μg/ml) a 1% glukózu. Takto si pripravíme 10 platní. 

Poznámka: Glukóza a antibiotiká sa pridávajú do tekutého LB média po sterilizácii 
autoklavom. Pred prípravou platní s LB agarom udržiavame LB médium tekuté pri 50°C. 

5.	 Naočkované baktérie inkubujeme cez noc pri 37°C. 

6.	 Na druhý deň z  platní náhodne odoberieme 20 klonov (2 klony z každej platne) 
a  izolujeme z nich DNA zahriatím pri 96°C 10 min. Pomocou kontrolnej PCR sa potvrdí 
prítomnosť ligovanej DNA.  

7.	 Ak aspoň 90% klonov obsahuje ligovanú DNA, pomocou sterilnej bakteriologickej  
škarbky zoškrabeme všetky zvyšné klony a resuspendujeme v 5 ml čistého LB média. K 
médiu pridáme 5 ml sterilného glycerolu a suspenziu premiešame. 

8.	 Zo suspenzie odoberieme 100 μl a naočkujeme do 50 ml 2x TY+A+T+G [tryptone-
yeast (TY) s ampicilínom (A, 50 μg/ml), tetracyklínom (T, 50 μg/ml) a 1% glukózou (G)] 
a inkubujeme pokiaľ kultúra nedosiahne OD600 = 0,6. 

9.	 Do 20 ml suspenzie pridáme 20 μl (5x1012) hyperfágov (Progen Bitechnik).   

10.	Suspenzia sa najprv inkubuje 30 min. pri 37°C bez premiešavania a ďalších 30 min. 
pri 37°C/250 rpm. 
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11.	Bunky scentrifugujeme a  resuspendujeme v  50 ml 2X TY média obsahujúceho 
ampicilín (50 μg/ml), kanamycín (25 μg/ml), tetracyklín (50 μg/ml) a  inkubujeme cez noc 
pri 30°C/250 rpm. 

12.	Na druhý deň suspenziu prelejeme do 50 ml skúmavky, pridáme roztok 
polyetylénglykolu  (20% PEG 8000 s 2,5 M NaCl) v objeme 1/5 celkového objemu kultúry. 
Suspenzia sa inkubuje 4 hod. pri 4°C za stáleho miešania. 

13.	Po inkubácii suspenziu scentrifugujeme pri 5000xg/1 hod. pri 4°C. Supernatant 
odlejeme a otvorenú skúmavku položíme hore dnom na papierovú utierku po dobu 2 min. 

14.	Peletu resuspendujeme v 500 μl fágového riediaceho roztoku (10 mM TrisHCl, 20 mM 
NaCl, 2mM EDTA) a prenesieme do novej skúmavky a  scentrifugujeme pri najvyšších 
otáčkach (20 000xg) 10 min. pri 4°C. 

15.	Supernatant (fágová knižnica) prenesieme do čistej skúmavky. Časť použijeme pri 
titrácii, zvyšok pri bio-panningu. 

Titrácia 

1.	 Čisté E. coli Xl-1 blue inokulujeme do 5 ml 2x TY+A+T+G média a  inkubujeme pri 
37°C/ 250 rpm cez noc. 

2.	 Do 50 ml čerstvého 2x TY+A+T+G inokulujeme 500 μl nočnej kultúry a inkubujeme pri 
37°C/250 rpm kým kultúra nedosiahne OD600 0,5. 

3.	 Z fágovej knižnice pripravíme sériové riedenia 10 - 1012 riedené v PBS. 

4.	 Pre každé riedenie odoberieme 50 μl kultivovaných E. coli, ktoré sa infikujú 10 μl 
riedenej knižnice pri 37°C/30 min. Suspenziu rozotrieme sterilnou kľučkou v tvare hokejky 
na platne (r = 4,5 cm) s 2x TY+A+T+G médiom. 

5.	 Platne sa inkubujú cez noc pri 37°C. 

6.	 Po inkubácii spočítame klony pri najvyššom riedení. S  počtom klonov viac než 20 
vypočítame titer kolónie formujúcich jednotiek (CFU) podľa použitého riedenia. 

Bio-panning 

1.	 Z magnetických guličiek (His-Mag, GE healthcare) odoberieme 70 μl a ekvilibrujeme 
ich v  350 μl imobilizačného pufru (IB). Ekvilibrácia sa opakuje trikrát. 

2.	  Ekvilibrované guličky resuspendujeme v  700 μl CoSO4 a  inkubujeme 2 hod. za 
stáleho miešania. 

3.	 Guličky trikrát premyjeme v 350 μl IB, následne ich trikrát premyjeme v 350 μl 
ekvlibračnom pufri. Pri poslednom premytí odoberieme 70 μl suspenzie na 
predabsorpciu. 

4.	 Po odstráneni supernatantu z oboch skúmaviek sa do skúmavky A (predabsorpcia) 
pridá 2x1011 fágov z fágovej knižnice. Suspenziu necháme inkubovať pri 25°C /1 hod. pri 
stálom miešaní. 
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5.	 Do skúmavky B pridáme 325 μl binding pufru a 75 μl antigénu riedeného vo vode (0,5 
mg/ml) a suspenziu inkubujeme rovnako ako skúmavku A. 

6.	 Supernatant zo skúmavky B  sa odstráni a  ku guličkám s  naviazaným antigénom 
pridáme supernatant zo skúmavky A (fágy, ktoré sa nenaviazali na čisté guličky). 

7.	 Suspenziu inkubujeme cez noc, za stáleho miešania pri 4°C. 

8.	 Po inkubácii odstránime supernatant, guličky sa 9 krát premyjú v 500 μl T-PBS (0,1% 
Tween-20) a  to nasledovne: 1. premytie – 8 hod/4°C; 2. premytie – cez noc/4°C; 3. 
premytie – 2 min./izbová teplota, opakujeme 7-krát. Následne guličky premyjeme raz v 
500 μl PBS. 

9.	 Po poslednom premytí fágy vymyjeme pomocou trypsínu (402 μl PBS + 6 μl trypsínu) 
a suspenziu inkubujeme pri 37°C /30 min./600 rpm. 

10.	Supernatant obsahujúci fágy sa prenesie do novej skúmavky. 

11.	Eluované fágy použijeme na titráciu (50 μl) a ďalšie kolá bio-panningu. 

Amplifikácia fágov 

1.	 E. coli XL-1 blue kultivujeme v 2x TY+A+T+G médiu až kým nedosiahnu OD600 0,5, 
rovnako ako pri titrácii.  

2.	 K 20 ml kultúry pridáme 350 μl supernatantu z bodu 11 prvého kola bio-panningu  a 
inkubujeme pri 37°C/30 min., bez miešania; ďalších 30 min. pri horizontálnom miešaní pri 
250 rpm. 

3.	 Takto infikované bunky sa infikujú hyperfágom (5x1012) pri 37°C 30 min. bez miešania; 
ďalších 30 min. pri horizontálnom miešaní pri 250 rpm. 

4.	 Kultúru scentrifugujeme a resuspendujeme v 50 ml 2x TY+A+K+T média a kultivujeme 
cez noc pri 37°C. 

5.	 S amplifikovanými fágmi pokračujeme rovnako ako v bodoch 12 – 15 v časti Tvorba 
knižnice. 

6.	 Následne zopakujeme celý postup bio-panningu, ktorý prebehne celkovo trikrát. 

7.	 Po finálnom kole vyhodnotíme titráciu a  z  kultivačných platní odoberieme klony na 
sekvenovanie. 

6.3. Fágová ELISA 
1.	 Do 96-jamkovej platničky napipetujeme 100 μl proteínus (receptoru, antigénu) 
v  koncentrácii 50 μg/ml rozriedenom v  karbonátovom pufri (15 mM Na2CO3, 35 mM 
NaHCO3, pH 9,6), platničku prikryjeme a inkubujeme pri 4°C/16 hodín. 

2.	 Po inkubácii roztok z platničky odstránime. 

3.	 Platničku 3 krát premyjeme so 100 μl T-PBS (0,5% Tween-20)/jamku. 
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4.	 Do každej jamky pridáme 100 μl purifikovaného fága riedenom v PBS na koncentráciu 
10 ng/μl v triplikátoch a platničku inkubujeme 1 hodinu pri jemnom horizontálnom miešaní 
(100 rpm). Do troch jamiek použitých pre negatívnu kontrolu pridáme 100 μl čistého PBS. 

5.	 Po inkubácii platničku premyjeme trikrát so 100 μl T-PBS/jamku. 

6.	 Následne do každej jamky pridáme 100 μl myšacej protilátky selektovanej proti 
fágovému povrchovému proteínu pVIII (riedenie 1:1000) a  inkubujeme za stáleho 
horizontálneho miešania 1 hod. 

7.	 Po inkubácii platničku premyjeme trikrát so 100 μl T-PBS/jamku. 

8.	 Do každej jamky napipetujeme 100 μl sekundarnej protilátky selektovanej proti 
myšacím IgG (riedenie 1:10 000). Táto protilátka je značená HRP (chrenovou 
peroxidázou) a inkubujeme v tme za stáleho horizontálneho miešania 1 hod. pri 150 rpm. 

9.	 Po inkubácii sa platnička premyje 3 krát so 100 μl T-PBS/jamku. 

10.	Do jamiek sa pridáme 100 μl ELISA-HRP substrátu 680 a inkubujeme v tme 15 min. 

11.	Ku substrátu pridáme 25 μl zastavovacieho roztoku a  inkubujeme v tme 5 min. 

12.	Platnička sa vyhodnotí pomocou skeneru pri vlnovej dĺžke 700 nm. 

13.	Triplikáty sa spriemerujú a  priemerná hodnota negatívnej kontroly sa odráta od 
priemerných hodnôt vzoriek. 

14.	Výsledné hodnoty sa štatisticky spracujú podľa potreby experimentu.  

7. PRODUKCIA REKOMBINANTNÉHO PROTEÍNU V E. COLI 
SYSTÉME 

1. Deň (pondelok) 

POMNOŽENIE KONZERVY 

1. Pripravíme si LB a TB médium 

2. O 16:30 naočkujeme konzervu E. coli s  transformovaným plazmidom obsahujúci gén 
pre  rekombinantný proteín (RP) do 5 ml temperovaného LB média (bez glukózy).  
Inkubujeme 16 hod. pri 37°C, 250 rpm. 

Poznámka: A) kolónia z  platne - bakteriálnou kľučkou alebo špáradlom odoberieme 1 
solitárnu kolóniu z  platne a  resuspendujeme v  50 μl PBS, môžeme použiť aj vortex. 
a  prenesieme do LB média. B) kultúra z  konzervy - do LB média prenesieme 100 μl 
kultúry. 
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2. Deň (utorok) 

	 1. Pripravíme si TBMCK a TBMCKG médium.  

	 TBMCK (100 ml) 

	 TB médium	 80 ml 

Potassium (bez glukózy)	 20 ml  

	 Metal mix	 100 μl 

	 Kanamycín (1000 X)	 100 μl 

	 Carbenicilin (1000 X)	 100 μl 

	 TBMCKG (100 ml) 

	 TB médium	 80 ml 

Potassium (s glukózou)	 20 ml  

	 Metal mix	 100 μl 

	 Kanamycín (1000 X)	 100 μl 

	 Carbenicilin (1000 X)	 100 μl 

Poznámka: TB médium musí byť temperované na 37°C. 

	 2. Po 16 hod. inokulujeme do 50 ml TBMCKG média 500 μl porastenej kultúry. 

	 3. Inkubujeme pri 37°C. 250 rpm až do OD 5-6.  

Poznámka: na meranie OD- 	450 μl TB média + 50 μl TBMCKG ← blank 

	 	 	       	 	 450 μl TB média + 50 μl kultúry ← vzorka 

	 INDUKCIA 

	 4. Po dosiahnutí optimálneho OD bunky skontrolujeme pod mikroskopom, prelejeme do 
sterilnej 50 ml skúmavky a  centrifugujeme pri 6000 rpm, 10 min., 27°C. Supernatant 
odstránime a peletu resuspendujeme v 5 ml temperovaného TBMCK média. 

	 5. Resuspendované bunky vlejeme do banky,  pridáme 45 ml TBMCK média (celkový 
objem 50 ml) a pridáme 50 μl IPTG (1000 X). 

	 6. Kultúru indukujeme 16- 24 hod, 18°C, 250 rpm. 

3. Deň (streda) 

1. Bunkovú kultúru prelejeme do sterilnej 50 ml skúmavky a centrifugujeme pri 6000 rpm, 
10 min., 27°C. Supernatant odstránime, peletu odvážime a uchováme do nasledujúceho 
dňa pri -20°C. 
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Poznámka: ak pripravujeme RP prvýkrát testujeme dĺžku optimálnej indukcie. Odoberáme 
alikvótu 0.5- 1 ml po16, 20 a 24 hod. Alikvótu centrifugujeme pri 9000 rpm, 10 min. 
a  peletu uchovávame pri -20°C. Lyzujeme bunky denaturačno-lyzačným pufrom, 
sonikujeme 2 cykly po 30 sec. na ľade. Vzorky centrifugujeme pri 10 000 rpm, 10 min., 
4°C. Odoberieme supernatant a priamo použijeme na PAGE. 

LÝZA BUNIEK 

1. Odváženú peletu resuspendujeme natívno-lyzačnom pufri s  pridaným lyzozýmom 
(hmotnosť pelety x 1 ml). Pridáme inhibítory proteáz (P8849-5ML, 25 μl na 0,5 g pelety). 
Sonikátorom peletu rozrušíme a  inkubujeme 30 min. na ľade. Poznámka: Prítomnosť 
lyzozýmu slúži na rozrušenie bakteriálnych bunkových stien.  

2. Lyzát skontrolujeme pod mikroskopom (5 μl H2O + 1 μl lyzátu), pričom sledujeme 
množstvo nezlyzovaných buniek. 

3. Peletu resuspendujeme (sonikátorom-3 cykly po 30 sek. na ľade) v  denaturačno-
lyzačnom pufri  (hmotnosť pelety x 4 ml) Poznámka: Denaturačno-lyzačný pufor slúži na 
rozrušenie inklúznych teliesok.  

4. Z lyzátu odoberieme 1 alikvot na PAGE a zvyšok uchováme pri -20°C. 

4. Deň (štvrtok) 

1. Môžeme urobiť kontrolnú PAGE celobunkového lyzátu. 

8. Deň (pondelok) 

1. Celobunkový lyzát centrifugujeme pri 8000 rpm, 15 min., 4°C. Supernatant prelejeme 
do 15 ml skúmaviek a opäť centrifugujeme pri 11 000 rpm, 15 min., 4°C. Supernatant 
(WCL, whole cell lysate) odoberieme do čistej 15 ml skúmavky a použijeme na purifikáciu. 

PURIFIKÁCIA RP 

1. Natívny lyzačný pufor 
Reagencia Molarita 1000 ml 500 ml
NaH2PO4x 2H2O 50 mM 7,8 g 3,9 g

NaCl 300 mM 17,53 g 8,76 g
Glycerol 10% 100 ml 50 ml
Imidazol 10 mM 0,68 g 0,36 g
pH 8
Pred použitím pridať 100x roztok lyzozýmu a 100x inhibítory proteáz (100x lyzozým= 
2g lyzozýmu do 10 ml dH2O) 
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2. Fľašu s niklovými guličkami poriadne premiešame, pretože guličky ľahko sedimentujú. 
Poznámka: Guličky sú uchované v etanole v pomere 1:1 (suspenzia guličiek). 

3. Do čistej 15 ml kolónky napipetujeme optimálne množstvo suspenzie niklových guličiek 
(pomer guličiek a supernatant z celobunkového lyzátu je 1:5). 

4. Etanol vypustíme a guličky premyjeme wash pufrom (5 x objem suspenzie guličiek). 
Premývanie guličiek opakujeme trikrát. 

5. Kolónku zo spodnej časti uzavrieme a pridáme WCL. Uzavrieme kolónku z  vrchnej 
časti a inkubujeme 1 hodinu pri 4°C, 5 rpm.  

Poznámka: Pri manipulácií s WCL pracujeme vždy na ľade. 

2. Denaturačný-lyzačný pufor

Reagencia Molarita 500 ml 1000 ml 2000 ml

NaH2PO4x2 H2O 50 mM 3,9 g 7,8 g 15,6 g

NaCl 300 mM 8,76 g 17,53 g 35 g

Urea 8 M 240,2 g 480,48 g 961 g

Glycerol 10% 50 ml 100 ml 200 g

Imidazol 10 mM 0,36 g 0,68g 1,36 g

pH 8

3. Premývací (washing) pufor

Reagencia Molarita 1000 ml 2000 ml

NaH2PO4 x 2 H2O 50 mM 7,8 g 15,6 g

NaCl 300 mM 17,54 g 35 g

Urea 6 M 360 g 720 g

Imidazol 20 mM 1,36 g 2,72 g

pH 8

4. Elučný pufor

Reagencia Molarita 500 ml 100 ml

NaH2PO4 x 2 H2O 50 mM 3,9 g 0,78 g

NaCl 300 mM 8,8 g 1,75 g

Urea 3 M 90 g 18 g

Imidazol 250 mM 8,5 g 1,7 g
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6. Po inkubácii, WCL vypustíme a  uchováme pri 4°C (FT). Taktiež si odložíme jednu 
alikvótu, ktorú neskôr použijeme na PAGE (cca 20 μl). 

7. Guličky opäť premyjeme wash pufrom (5 x objem suspenzie guličiek). Guličky 
premyjeme 3x po 5 minút, pri 4°C, 5 rpm a vždy vypustíme supernatant. 

8. Po premytí, ku guličkám pridáme elučný pufor (pomer suspenzie guličiek a elučného 
pufru je 1:1) a inkubujeme 10 minút, pri 4°C, 5 rpm. 

9. Elúciu odoberieme do novej skúmavky.  

10. Rovnakým spôsobom urobíme aj druhú elúciu.  Zmiešame prvú a druhú elúciu, ktoré 
následne použijeme na purifikáciu gélovou filtráciou. Pred purifikáciou si odoberieme 
jednu alikvótu na PAGE (cca 20 μl).  

Poznámka: Gélovou filtráciou separujeme soli a nízkomolekulové látky od proteínov. 

11. Po gélovej filtrácii odoberieme jednu alikvótu na PAGE a jednu alikvótu na stanovenie 
koncetrácie proteínu pomocou Bradford metódy. Do zvyšku elúcie pridáme 70% glycerol 
(výsledná koncentrácia glycerolu by mala byť 35%) a uchováme pri -20°C. 

12. Urobíme kontrolnú PAGE, kde použijeme všetky odložené alikvóty (4 alikvóty pre 
jeden proteín: WCL, FT, E1 a E2).  

Poznámka: E1-elúcia pred gélovou filtráciou, E2-elúcia po gélovej filtrácii).
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Záver 

	 Bioinformatika je dynamicky sa rozvíjajúcou disciplínou, ktorá spája viacero 
vedných odborov a to molekulovú biológiu (genomika, proteomika), biochémiu, 
štatistiku a  informatiku. Jej úlohou je zhromažďovanie, analýza vizualizácia 
rozsiahlych biologických dát (analýza sekvencie DNA, digitalizácia a obrazová 
analýza 2D PAGE gélov, modelovanie 3D štruktúr proteínov a  grafické 
znázornenie ich vzájomných interakcií) a  ich následné spracovanie do výslednej 
reprodukovateľnej podoby.  
	 V  súčasnosti používané vedecké technológie sú schopné produkovať 
neporovnateľne väčšie množstvo surových výstupných dát, ktoré sa bez dodatočného 
spracovania a  analýzy neinterpretovateľné. Nastolený trend vo výskumných 
projektoch preto predstavuje výzvu pre bioinformatiku vzhľadom na spracovanie, 
analýzu a  ukladanie získaných dát a  vyžaduje si neustály vývoj nových 
dokonalejších bioinformatických metód. Tieto metódy sa využívajú v  mnohých 
odvetiach, ako napríklad vo farmakológii a  toxikológii, kde slúžia na vytipovanie 
nových terapeutických cieľov, sledovanie interakcií medzi liečivom a  organizmom, 
analýzu telových tekutín a  tkanív pre diagnotické účely, vývoj nových antibiotík, 
konštrukciu nových a účinnejších vakcín, a podobne. 
	 Cieľom tejto vedeckej monografie je poskytnúť stručný prehľad moderných 
bioinformatických nástrojov používaných pri anotácii genómu, analýze získaných 
sekvencií, hodnotení génovej expresie a regulácie a podobne. Tento materiál diskutuje 
o všetkých dôležitých krokoch od získavania dát, úpravy dát až po ich konečnú 
analýzu. Pomocou nej sa môže čitateľ krok za krokom oboznámiť so základnými 
bioinformatickými pojmami a užívaním jednotlivých programov, ktoré doposiaľ 
neboli takto súhrnne vydané v slovenskom jazyku. Monografia je určená nielen pre 
študentov veterinárskych a  farmaceutických odborov, ale pre všetkých vedeckých 
pracovníkov, ktorým tieto poznatky môžu priniesť nové obzory bádania pre ich 
vedeckú činnosť.  

* * * 
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