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Physcomitrium (Physcomitrella) patens - modelový organizmus v 
experimentálnej biológii rastlín 
 
Predslov 
Komplexné biologické problémy nie je možné riešiť bez komplexných metodických a technologických 

prístupov. Súčasná experimentálna biológia rastlín využíva mnohé techniky, vrátane fyziologických 

meraní, mikroskopie, bioinformatiky, biochemických, genetických a molekulárno-biologických analýz. 

Efektívne štúdium fundamentálnych biologických procesov si zároveň vyžaduje vhodný modelový 

organizmus. Poznatky získané na základe analýz modelového organizmu by mali byť aplikovateľné na 

viaceré druhy, v prípade rastlín predovšetkým na hospodársky významné druhy. 

 V týchto učebných textoch popisujem modelový organizmus Physcomitrium (Physcomitrella) 

patens a jeho využitie v molekulárno-biologických a genetických analýzach. Tento mach je už 

desaťročia úspešne využívaný pri odhaľovaní základných princípov rastu a vývinu rastlín. V súčasnosti 

predstavuje významný modelový organizmus v oblasti rastlinnej vývinovej a bunkovej biológie, 

evolúcie vývinu a fyziológie rastlín v laboratóriách na celom svete. Na rozdiel od iných modelových 

rastlín, P. patens umožňuje efektívne a mimoriadne precízne editovanie genómu prostredníctvom 

homologickej rekombinácie a CRISPR/Cas. Doterajšie práce s P. patens odhalili množstvo kľúčových 

molekulárnych a bunkových mechanizmov, ktoré sú konzervované naprieč fylogenézou rastlín a 

uplatňujú sa ako v machu, tak v kukurici, pšenici či ryži. 

 Techniky a postupy uvedené v týchto učebných textoch si nájdu uplatnenie pri praktických 

cvičeniach k predmetom z oblasti rastlinnej fyziológie, genetiky, molekulárnej a bunkovej biológie 

rastlín. Verím, že tieto učebné texty pomôžu študentom pri štúdiu a experimentálnej práci počas riešenia 

ich diplomových a dizertačných prác a budú tiež užitočným materiálom pre post-doktorandov a 

vedecko-pedagogických pracovníkov pri riešení výskumných projektov z oblasti rastlinnej biológie. 

 

Táto práca vznikla v súbehu s výskumným projektom financovaným Agentúrou na podporu výskumu 

a vývoja APVV-17-0570. 

 

 

          Viktor Demko  
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1. Physcomitrium (Physcomitrella) patens ako modelový organizmus 
Physcomitrium patens, machorast, ktorý bol až do roku 2019, kedy došlo k úprave jeho fylogenetického 

zaradenia, označovaný ako Physcomitrella patens, je modelový organizmus so širokospektrálnym 

využitím v experimentálnej biológii rastlín. Počiatky využívania P. patens ako modelu siahajú do roku 

1962, kedy bola založená prvá kultúra ekotypu Gransden z jedinej spóry zachovanej zo zbierky z oblasti 

Gransden Wood (Huntingdonshire, UK). Vďaka jeho morfologickým charakteristikám bol machorast 

P. patens spočiatku využívaný predovšetkým na genetické analýzy a izoláciu mutantov so zmenami v 

odpovedi na geotropizmus a exogénne aplikované hormóny ako auxín, cytokinín, či ABA. Prelomovým 

objavom bolo popísanie efektívnej homologickej rekombinácie v bunkách gametofytu P. patens, čo 

predznačilo výnimočný potenciál pre cielené editovanie genómu. V nadväznosti na to bol 

osekvenovaný a popísaný genóm P. patens, ako prvého druhu bezcievnatých rastlín (publikovaný v 

roku 2008). Kvalitné genomické a transkriptomické dáta spolu s efektívnymi technikami cielenej 

mutagenézy otvorili dvere pre množstvo prác z oblasti rastlinnej fyziológie, bunkovej biológie a 

vývinovej biológie, kde boli popísané rozličné funkcie génov na základe metód reverznej genetiky. 

Bazálne fylogenetické postavenie P. patens umožnilo dané procesy študovať v kontexte evolúcie rastlín 

a tento jendoduchý mach sa tak stal kľúčovým modelovým organizmom v oblasti evolúcie vývinu (evo-

devo) rastlín.  

 V genomických a transkriptomických databázach P. patens bolo doposiaľ (r. 2021) 

identifikovaných 32 926 proteín-kódujúcich lókusov (génov) a 87 533 proteín-kódujúcich transkriptov. 

Genóm je organizovaný do 27 chromozómov a obsahuje 473 Mbp. (Pre zaujímavosť, podobná veľkosť 

genómu ako banán, Musa acuminata). Pre porovnanie, model pre krytosemenné rastliny Arabidopsis 

thaliana má genóm organizovaný do 5 chromozómov, má 135 Mbp a 27 416 proteín-kódujúcich 

lókusov.  

 Mimoriadnou výzvou a potenciálom do budúcnosti v oblasti experimentálnej biológie rastlín 

je využitie technológie pre editovanie gonómu CRISPR/Cas. P. patens je modelovou rastlinou, kde sa 

CRISPR/Cas využíva v porovnaní s inými druhmi veľmi úspešne. P. patens sa tiež využíva na vývoj a 

zdokonaľovanie tejto technológie smerom k vyššej špecificite cielených zásahov v genóme, z čoho 

benefituje široká komunita rastlinných biológov bez ohľadu na modelový druh s ktorým pracujú. 

P. patens má relatívne jednoduchú morfológiu a jednotlivé štádiá jej vývinového cyklu je možné 

pozorovať a analyzovať rozličnými mikroskopickými technikami, vrátane svetelnej, laserovej 

konfokálnej, alebo elektrónovej mikroskopie.  

 Životný cyklus (Obr. 1) pri pohlavnom rozmnožovaní môžme začať haploidnými spórami. Tie 

vo vhodných podmienkach klíčia a vytvoria vláknitú bunku – protonému. Protonémy sa delia a 

predlžujú polárnym, vrcholovým rastom, pričom sa delí apikálna bunka filamentu. Protonémy sa vetvia 

vytvorením tzv. iniciály bočnej vetvy (side branch inicial), ktorá vzniká delením sub-apikálnych buniek 

primárneho filamentu a dá vznik sekundárnym filamentom. Ako filament označujeme vlákno/rad 
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buniek s apikálnou bunkou, ktorá sa delí a dáva vznik sub-apikálnym bunkám, ktoré sa ďalej predlžujú. 

Laterálne od filamentu sa tiež oddeľujú iniciály gametofóru. Tie vytvárajú púčik (bud), ktorý 

predstavuje primordiálny základ pre vývin olisteného gametofóru. Na apexe dospelého gametofóru sa 

vytvárajú samčie a samičie pohlavné orgány – gametangiá. V samčích anterídiách sa vytvárajú bičíkaté 

spermatozoidy, pohyblivé samčie pohlavné bunky. V rozšírenej báze samičích archogónií sa vytvorí 

oosféra, samičia pohlavná bunka. V tekutom prostredí sa spermatozoidy dostanú k ústiu archegónia 

odkiaľ prenikajú až k oosfére. Po oplodnení sa vyvinie diploidný sporofyt, ktorý ostáva spojený s 

gametofórom. V kapsule sporofytu sa meiotickými deleniami vytvoria haploidné spóry.  

 
Obr. 1 Životný cyklus P. patens. V ľavej časti je schematické znázornenie vývinových štádií P. patens. 1 – 
haploidná spóra. Klíčením spóry vzniká protonéma. 2 – vláknité protonémy. Tmavozelené bunky predstavujú 
chloronémy, svetlozelené zas kaulonémy. 3 – púčik, základ gametofóru. 4 – gametofór na ktorého báze sa 
vytvárajú rizoidy a na stonke fylidy (“listy”). 5 – gametnagiá na apexe gametofóru. Samčie anterídiá a samičie 
archegónia. 6 – diploidný sporofyt na apexe gametofóru. Vzniká oplodnením oosféry v jednom z archegónií. V 
dospelom sporophyte sa meiózou vytvárajú haploidné spóry. V pravej časti sú mikroskopické zábery vývinových 
štádií P. patens. A – spóra. B – chloronémy. C – apikálna a sub-apikálna bunka kaulonémy. Distálne od apexu sa 
vytvára bočná vetva chloronémy. D – gametogór. E – gametangiá. F – sporofyt na apexe gametofóru. Upravené 
podľa Wu et al. (2018) a Prigge and Bezanilla (2010). 
 
 Rast a vývin vláknitých protoném je morfologicky a cytologicky výrazne odlišný od rastu a 

vývinu olisteného gametofóru. Bunky protoném sa delia v jednom až dvoch smeroch (pri raste 

filamentu a vzniku bočnej vetvy) a ich apikálne bunky sa predlžujú polárnym, vrcholovým rastom. 

Podobný typ bunkového predlžovania môžme pozorovať v peľových vrecúškach, alebo koreňových 

vláskoch cievnatých rastlín. Protonémy sa preto úspešne využívajú ako model pre štúdium 

molekulárnych a bunkových princípov polárneho vrcholového rastu. Naopak, púčiky gametofórov sa 

formujú na základe orientovaných asymetrických delení, pri ktorých vzniká apikálna iniciála 

gametofóru, v angličtine označovaná ako gametophore stem cell, tetrahedral stem cell. Tá má 

schopnosť deliť sa vo viacerých smeroch. Pri delení iniciály gametofóru vznikajú bunky, ktoré sa ďalej 

delia asymetricky a dávajú základ stonke a laterálnym orgánom, ako sú fylidy (“listy”). Podobné 

asymetrické delenia sú kľúčové pri embryogenéze cievnatých rastlín. Na rozdiel od embryí, ktoré sú 

1 2 3

4

5

6

spóra
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“ukryté” v semenách, púčiky gametofórov sú pozorovateľné priamo v kultúrach na Petriho miskách, 

bez potreby ich extirpácie. Skoré vývinové štádia gametoforórov a prechod od filamentózneho rastu k 

rastu s komplexnou troj-rozmernou organizáciou slúžia ako vynikajíci modelový systém pre štúdium 

princípov asymetrických delení a diferenciácie buniek v skorých fázach formovania rastlinného tela. 

Bazálne fylogenetické postavenie P. patens zároveň poskytuje možnosť pre komparatívne analýzy v 

kontexte evolúcie vývinu rastlín. 

 
Obr. 2 P. patens ako modelový systém pre bunkové delenie a diferenciáciu. a Schéma apikálnej a sub-
apikálnej bunky filamentu protoném. Bunky sa delia priečne v jednom smere.  b Schéma púčika gametofóru, 
ktorý je formovaný asymetrickými deleniami. Farebne sú odlíšené jadrá apikálnej časti púčika, bazálnej časti a 
protoném. c Púčik mutantnej línie s abnormálnou orientáciou bunkových delení (červenou). 
 
 
2. Príprava kultúry protoném z bodových inokulátov 
Homogénna kultúra protoném P. patens je východiskovým materiálom pre množstvo experimentov a 

postupov vrátane izolácie protoplastov pre účely genetickej transformácie, alebo charakterizácia 

fenotypu získaných mutatných línií v porovnaní s divým typom. Pri príprave kultúr protoném v praxi 

často vychádzame z bodových inokulátov, ktoré môžeme pripraviť napr. z uchovaných zbierok. Bodové 

inokuláty necháme rozrásť na BCDA médiu 7 až 14 dní v závislosti od východiskového množstva 

pletiva. Pracujeme sterilne v laminárnom boxe. Postup je znázornený na Obr. 3. 

 

1. Bodové inokuláty pripravíme prenesením malého množstva pletiva (protoném, alebo mechanicky 

poškodených gametofórov), ca. 3x3 mm, priamo na BCDA médium (Apendix I) v Petriho miske. Misku 

obvinieme chirurgickou páskou a pletivo necháme rozrásť ca. 14 dní pri 18 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-

1) a 6 hod tma, 25 °C (pre P. patens označované ako „štandardné podmienky“). 

2. Materiál z bodových inokulátov (Obr. 3a, b) zozbierame pinzetou a prenesieme do Falkonovej 

skúmavky so sterilnou vodou, ca. 10 ml (Obr. 3c, d). 

3. K homogenizátoru upevníme sterilný homogenizačný nástavec a pletivo dôkladne homogenizujeme 

(Obr. 3e). 

4. Na BCDA médiá umiestnime sterilný celofánový disk (Obr. 3f).  

a b c
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Obr. 3 Homogenizácia pletiva P. patens z bodových inokulátov. a Petriho miska s bodovými inokulátmi. b 
Detailný záber na rastliny z jedného bodového inokulátu. c Zber materiálu. d Materiál v sterilnej vode. e 
Homogenizácia materiálu. f Položenie celofánového disku na médium. g, h Inokulácia. i, j Kultivácia materiálu. 
k Kultúra protoném po 10 dňoch kultivácie. l Detail na okraj kultúry protoném na celofánovom disku. 
 
5. Sérologickou pipetou prenesieme ca. 1,5 ml homogenátu na médium prekryté celofánovým diskom 

a Petriho misku obvinieme chirurgickou páskou (Obr. 3g-i). 

6. Kultúry inkubujeme pri svetelnom režime 18 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-1) a 6 hod tma, 25 °C (Obr. 

3j). Po ca. 7 dňoch kultivácie získame kultúru protoném s prevahou chloroném (Obr. 3k, l). 
 
 
 
 
 
 
 

a b c d

e f g h

i j k l
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Obr. 4 Regenerácia protoném po mechanickom porušení 
gametofórov. Počas homogenizácie dochádza k mechanickému 
porušeniu a fragmentácii gametofórov. Hlavička šípky vyššie 
ukazuje na odtrhnutý fylid v kontakte s BCDA médiom, ktorého 
bunky čepele rediferencovali na bunky protoném. Šípka nižšie 
ukazuje na fylid, ktorý je stále v zápoji s ostatnou časťou 
gametofóru a k rediferenciácii jeho buniek na protonémy nedošlo. 

 

 

3. Rekultivácia a amplifikácia protoném 
Pre dosiahnutie homogénnej kultúry protoném P. patens z východiskových bodových inokulátov 

odporúčame cyklus homogenizácie a kultivácie na BCDA médiu zopakovať 2-3 krát, vždy po týždni. 

Takto zabezpečíme postupnú elimináciu odumretého pletiva (napr. z gametofórov starších bodových 

kultúr) a amplifikáciu samotných protoném. Pre rýchlu amplifikáciu protoném odporúčame BCDA 

médium, kde amónium tartrát podporuje rast protoném (predovšetkých chloroném) oproti 

gametofórom. Postup rekultivácie a amplifikácie protoném je zhrnutý na Obr. 5.  

 
Obr. 5 Rekultivácia kultúr protoném. a Zber materiálu protoném z celofánového disku. b Materiál v sterilnej 
vode. c, d Homogenizácia pletiva. e, f Položenie celofánového disku na médium. g Inokulácia homogenátu. h 
Kultivácia materiálu. 
 

1. Narastené protonémy (ca. 7 dňové kultúry) zozbierame z celofánového disku laboratórnou špachtľou 

a prenesieme do Falkonovej skúmavky so sterilnou vodou. Množstvo vody vždy prispôsobíme 

a b c d

e f g h
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množstvu pletiva. Obyčajne je 15-20 ml vody postačujúcich pre homogenizáciu pletiva z jednej 

dostatočne rozrastenej kultúty na Petriho miske. 

2. Po dôkladnej homogenizácii inokulujeme 1,5 ml homogenátu na BCDA médium prekryté 

celofánovým diskom. Petriho misky obvinieme chirurgickou páskou a kultivujeme pri svetelnom 

režime 18 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-1) a 6 hod tma, 25 °C. 

Na tomto príklade je možné demonštrovať amplifikačný potenciál – ak materiál z jednej misky 

homogenizujeme v 20 ml vody, môžme pripraviť viac ako 10 nových misiek s kultúrami protoném. 

 

4. Príprava kultúr gametofórov 
Gametofóry spravidla kultivujeme na minimálnom BCD médiu v Petriho miskách, prípadne na pôde, 

kde sa úspešne využívajú rašelinové Jiffy pelety (www.jiffypot.com). Nie všetky typy zakoreňovačov 

a pôd sú na kultuváciu P. patens vhodné; niektoré môžu spôspbiť odumieranie pletív. Kultiváciu na 

minimálnych BCD médiách (bez prídavku ammónium tartrátu, prípadne glukózy) tiež odporúčame pri 

akejkoľvek charakterizácii fenotypu P. patens, či už ide o rast protoném, alebo gametofórov.  

 

1. Kultúry gametofórov na BCD médiách v Petriho miskách pripraváme buď priamou inokuláciou 

fragmentov protoném, alebo gametofórov zo staršej kultúry, prípadne inokuláciou homogenátu na BCD 

médium. Púčiky gametofórov (buds) sa spravidla začnú tvoriť po týždni od inokulácie. Kultúry 

dospelých plne vyvinutých gametofórov (Obr. 6a, b) získame po 3-4 týždňoch kultivácie pri 

podmienkach 18 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-1) a 6 hod tma, 25 °C. 

2. Pre dlhodobú kultiváciu gametofórov odporúčame ako alternatívu k BCD médiu použiť pôdne Jiffy 

pelety (prípadne iné, podobné rašelinové zakoreňovače). 

V autoklávovateľnej nádobe (sklenenej, alebo plastovej) necháme Jiffy pelety nasať vodu (destilonavú, 

prípadne deionizovanú). Prebytočné množstvo vody vylejeme. Uzavretú nádobu (s transparentným 

vrchnákom) autoklávujeme 20 min pri 120 °C. Po vychladnutí jednotlivé pelety inokulujeme ca. 2 ml 

homogenizovaného pletiva a do dvoch tretín výšky peletu zalejeme sterilnou vodou. Kultivujeme pri 

podmienkach 18 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-1) a 

6 hod tma, 25 °C (Obr. 6c, d). 
 
 
Obr. 6 Kultivácia gametofórov. a Kultúry 
gametoforórov po mesiaci kultivácie na BCD 
médiu v Petriho miske; pohľad z hora. Počiatočný 
inokulát bol tvorený zhlukom protoném s 
priemerom ca. 1 mm. b Jednotlivé gametofóry 
oddelené od zvyšku kultúry; pohľad z boku. c 
Pôdne Jiffy pelety po nasatí vody. d Kultúry 
gametofórov na Jiffy peletoch po troch mesiacoch 
kultivácie. 

a b

c d
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5. Kultivácia gametofytu v tekutom médiu 
 
Kultivácia P. patens v tekutých médiách sa využíva pre viac-kapacitnú produkciu materiálu, a v praxi 

predovšetkým v biotechnologických postupoch (kultivácia vo fermentoroch/bioreaktoroch, Obr. 7). 

Cieľom je buď produkcia samotného pletiva P. patens, alebo produkcia látok sekretovaných do média. 

Pre iniciáciu kultúry P. patens v tekutom médiu odporúčame pužiť homogenizované protonémy (Obr. 

5d). Množstvo pletiva východzej (štartovacej) kultúry prispôsobíme objemu požadovanej tekutej 

kultúry. 

 

1. Pletivo z jednej misky homogenizujeme v 10 ml sterilnej vody. 

2. Pripravíme 200 ml tekutého BCD média v 1 litrovej Erlenmeyerovej fľaši, ktoré inokulujeme 2 ml 

homogenátu. 

3. Kultivujeme na rotačnej platforme pri štandardných podmienkach. Nie sú potrebné vysoké otáčky 

rotácie, ako je to napr. pri bakteriálnych, alebo kvasinkových kultúrach. Dôležité je však dosiahnuť 

dostatočné premiešanie kultúry. Pri kontinuálnom bielom svelte a 25 °C sa množstvo pletiva v kultúre 

zdvojnásobí za 3-4 dni. 

 
Obr. 7 Príklady kultivácie P. patens vo fermentoroch/bioreaktoroch pre biotechnologické účely. 
https://bibitec.de/en 
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6. Uskladnenie kultúr gametofórov  
Kultúry gametofórov je možné dlhodobo uchovať v plastových mikroskúmavkách so šróbovacím 

uzáverom. Takýto spôsob uskladnenia je priestorovo úsporný a vhodný aj na poštový transfer materiálu 

medzi pracoviskami.  

 

1. Do sterilných skúmaviek napipetujeme asi do dvoch tretín objemu skúmavky BCD(A) médium a 

necháme stuhnúť.  

2. Na médium v skúmavke pinzetou prenesieme malý kúsok pletiva (vhodné sú protonémy), ktoré 

necháme rozrásť pri štandardných podmienkach (Obr. 8). Dôležité je nechať uzáver skúmavky mierne 

pootvorený, čím umožníme prístup vzduchu, no zároveň zabránime kontaminácii a vysychaniu 

materiálu. 

3. Po ca. troch týždňoch kultivácie, keď sú kultúry dostatočne rozrastené, pevne uzavrieme uzáver a 

skúmavky prenesieme do inkubátora kde ich pri režime 2 hod svetlo (≈70 μmol.m-2.s-1)/22 hod tma a 10 

°C môžme uchovávať niekoľko rokov. 

 
Obr. 8 Uskladnenie kultúr P. patens v mikroskúmavkách. a Počiatočné inokulum protoném. b Pohľad na 
skúmavky s inokulátmi v inkubátore. Počas kultivácie je dôležité nechať šrobovací úzáver skúmaviek mierne 
uvoľnený kôli prístupu vzduchu. c Pohľad na gametofóry v skúmavke po troch týždňoch kultivácie od bodu a. 
 

7. Kryoprezervácia 
1. Kultúru potoném/gametofórov, ktorú chceme dlhodobo (roky) uchovať kryoprezerváciou, necháme 

rozrásť na médiu s celofánom. 

2. Na 7 dňovú čerstvú kultúru protoném na Petriho miske napipetujeme 1ml tekutého BCD média s 500 

mM manitolom a inkubujeme ďalších 7 dní pri štandardných podmienkach.  

3. Do 2 ml mikroskúmavky pridáme 1,5 ml roztoku DMSO-glukózy (Apendix II) a odobranú časť 

pripraveného pletiva z predchádzajúceho bodu. Inkubujeme ca. 1 hod.  

4. Materiál postupne ochladíme v ľadovom etanolovom kúpeli. 

5. Materiál zmrazíme v tekutom dusíku a uskladníme pri -80 °C (prípadne v nádobách s tekutým 

dusíkom).  

6. Pri obnovení kultúry po kryoprezervácii vzorky najprv postupne rozmrazíme pri laboratórnej teplote. 

Pridáme sterilnú vodu a necháme rozrásť na pevnom médiu pri štandardných podmienkach. 

 

a b c



 16 

8. Možnosti odstránenia kontaminácie 
Aj napriek úsiliu pracovať v sterilných podmienkach sa môže stať, že kultúry P. patens budú 

kontaminované bakteriálnym, alebo hubovým kontaminantom. V takom prípade existujú možnosti na 

odstránenie konatmnácie použitím vhodného antibakteriálneho, alebo antifungálneho prípravku. Platí 

však zásada, že pokiaľ je možné izolované kolónie baktérií, alebo húb odstrániť mechanicky (napr. 

vyrezaním daného úseku média sterilným skalpelom), tak túto možnosť uprednostníme pred ošetrením 

celej kultúry antibiotikom. Takisto, ak z danej línie pri ktorej sa vyskytla plošná kontaminácia máme 

čistú, sterilnú zásobu, tak uprednostníme likvidáciu celej napadnutej kultúry autoklávovaním a 

opätovne založíme novú kultúru danej línie. Takto predídeme nežiadúcej selekcii rezistentných kmeňov 

daného kontaminanta.  

Antibiotiká vhodné pre odstránenie bakteriálnej kontaminácie kultúr P. patens sú vancomycin, 

cefotaxime, timentin. 

 

1. Do vody pre homogenizáciu kontaminovaného pletiva pridáme antibiotikum vo výslednej 

koncentrácii 250 μg/ml. Vhodné je použiť 1000x koncentrovaný zásobný roztok. 

2. Vo vode s antibiotikom homogenizujeme minimálne množstvo kontaminovaného pletiva a necháme 

stáť pri laboratórnej teplote minimálne dve hodiny. 

3. Pletivo inokulujeme na Petriho misku s BCDA médiom. (V prípade závažnejšej kontaminácie sa 

odporúča antibiotikum pridať aj do samotného média vo výslednej koncentrácii 50 μg/ml).  

4. Kultivujeme pri štandardných podmienkach po dobu 7 až 10 dní.  

5. Odoberieme čerstvo narastený materiál (snažíme sa vyhnúť oblastiam s náznakmi perzistujúcej 

kontaminácie) a ten opätovne homogenizujeme.  

6. Inokulujeme na čerstvé BCDA médiá bez antibiotika a inkubujeme do požadovaného štádia pri 

štandardných podmienkach. Ako kontrolu môžme časť homogenátu paralelne inokulovať na 

bakteriálne LB médium bez antibiotika.  

Ak je kontaminácia výrazná a nedarí sa nám jej zbaviť vyššie uvedeným spôsobom, pokúsime sa o 

dekontamináciu za súčasnej izolácie protoplastov danej línie. Postup izolácie a regenerácie protoplastov 

je uvedený v kapitole 11. V tomto prípade antibiotiká aplikujeme do PRMT média (Apendix III). 

Výhodou pri tomto prístupe je odstránenie bunkovej steny kontaminovanej línie a zvýšenie dotykovej 

plochy antibiotika s povrchom bunky.  

V prípade hubovej kontaminácie môžme využiť antifungálny prípravok Fungigone, príp. jeho deriváty. 

Postupujeme ako v prípade bakteriálnej kontaminácie. Koncentráciu upravíme podľa odporúčania 

výrobcu. V prípade kombinovaného požitia antibiotika a fungigonu sa odporúča najprv rozpustiť vo 

vode pre homogenizáciu dané antibiotikum a až následne pridať fungigone. Zabránime tak tvorbe 

nerozpustného precipitátu. 
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9. Indukcia sporogenézy a izolácia spór 
Dlhodobo kultivované línie P. patens je vhodné raz ročne nechať zavŕšiť životný cyklus a obnoviť 

kultúry zo spór (Obr. 9). Predíde sa tak zníženiu fertility a somaklonálnej variabilite, ktoré môžu nastať 

po dlhodobej vegetatívnej propagácii gametofytu. Produkcia sporofytov tiež často býva nevyhnutnou 

súčasťou charakterizácie fenotypu a genetických analýz, ktoré vyžadujú kríženie. Oproti štandardnej 

kultivácii gametofytu si produkcia sporofytov P. patens vyžaduje úpravu kultivačných podmienok. Ako 

substrát môžme použiť NO3-minimálne médium (Apendix IV) v kultivačných nádobách alebo pôdne 

Jiffy pelety.  

 

1. Kultivačné nádoby naplníme do dvoch tretín NO3- médiom. Ak používame Jiffy pelety, tie vložíme 

do nádoby, zalejeme dionizovanou vodou a necháme hydratovať. Prebytočnú vodu zlejeme a uzavreté 

nádoby s peletmi autoklávujeme.  

2. Pripravené NO3- médiá/Jiffy pelety inokulujeme homogenátom protoném. Pelety pred uzavretím 

nádoby zalejeme do dvoch tretín sterilnou deionizovanou vodou. 

3. Inkubujeme ca. 4 týždne pri štandardných podmienkach 18 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-1) a 6 hod tma, 

25 °C. 

4. Kultúru s gametofórmi prenesieme do inkubátora s 15 °C a kultivujeme ca. 3 týždne pri 

krátkodennom svetelnom režime, 8 hod svetlo (70 μmol.m-2.s-1)/16 hod tma. Pri týchto podmienkach 

dôjde k indukcii tvorby pohlavných orgánov (gametangií).  

5. Na gametofóry s gametangiami pipetou nanesieme sterilnú vodu, čím uľahčíme fertilizáciu (kultúry 

by však nemali byť úplne ponorené). Po 24 hodinách prebytočnú vodu zlejeme a kultúry ďalej 

inkubujeme pri 15 °C a krátkodennom svetelnom režime. Tento bod (irigáciu vodou) môžme po týždni 

zopakovať a zvýšiť tak konečný počet sporofytov v kultúre. 

6. Sporofyty necháme rásť počas nasledujúcich dvoch až piatich týždňov pri 15 °C a krátkodennom 

svetelnom režime. 

7. Jemnou pipetou odoberieme sporofyty do samostatnej 1,5 ml mikroskúmavky. Zachytiť ich možno 

za sétu, ktorá sa ľahko odlomí. Odoberáme svetlo-hnedo sfarbené sporofyty; zelené a žlté sú ešte nezrelé 

a tmavo-hnedé kapsule zas jednoducho praskajú.  

8. Sporofyty sterilizujeme opakovaným oplachovaním 70 % etanolom a sterilnou vodou (opakujeme 

aspoň 4-krát po 5 minútach v etanole a vode). Po poslednej inkubácii sporofytov v etanole, sporofyty 

jemne opláchneme 3-krát za sebou v sterilnej vode.  

7. Pred inokuláciou sporofyty inkubujeme v sterilnej vode 7 dní v tme pri 4 °C. Ak je to žiadúce, 

sporofyty môžme takto uchovať aj po dobu niekoľkých týždňov. 

8. Špičkou pipety rozdrvíme kapsulu sporofytu v streilnej vode a suspenziu inokulujeme na vhodné 

médium. Každá kapsula obsahuje ca. 1x103 až 4x103 viabilných haploidných spór. Pre rýchle klíčenie 

spór a rast protoném volíme BCDA médium a inkubáciu pri 25 °C a dlhodennom svetelnom režime. 
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9. Ak chceme spóry uchovať niekoľko rokov, necháme ich v sterilných podmienkach vysušiť. 

 

 
Obr. 9 Gametangiá a sprorofyty P. patens. a Šípky označujú mladé štádiá samičích pohlavných orgánov - 
archegónií. b Šípka označuje skupinu zrelých archegónií. Ich apikálne časti sú pokryté oblakom spermatozoidov 
uvoľnoných zo samčích pohlavných orgánov - anterídií. Hviezdička označuje skupinu zrelých anterídií. c Kapsula 
sporofytu v neúplne zrelom štádiu. d Pozdlĺžny rez kapsulou sporofytu. e Gametofór so zrelým sporofytom 
označeným šípkou. f Vyklíčené a nevyklíčené spóry.  
 

10. Kríženie a určenie samčej a samičej sterility 
Krížením P. patens je možné získať hybridné línie pre následné genetické analýzy, ako napr. mapovanie 

indukovaných mutácií (nástroje tzv. forward genetics). P. patens je jednodomá rastlina s vysokým 

podielom samooplodnenia (v odbornej literatúre označované ako self-fertilization, selfing). Aj z tohto 

dôvodu je zdĺhavé a pracné z množstva sporofytov po krížení identifikovať hybridné línie (výsledkok 

kríženia, outcrossing, crossing) a odlíšiť ich od samooplodnených (selfed) línií (Obr. 10). Pre 

jednoduchú identifikáciu hybridných línií, Perroud a kolektív vytvorili fluorescenčne značené ekotypy 

P. patens. Jeden z nich, ekotyp Gransden, konštitutívne exprimuje vo svojich pletivách zelený 

a b c d

e f
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fluorescenčný proteín. Túto líniu označujeme ako Gd-GFP. Druhý, ekotyp Villersexel, exprimuje 

konštitutívne červený fluorescenčný proteín a označujeme ho Vx-mCherry.  

 Pri samotnom krížení postupujeme rovnako ako je uvedené v kapitole 9 s tým, že jednotlivé 

línie pri zakladaní kultúr zmiešame v pomere 1:1.  Ak na kultiváciu používame NO3- médiá v nádobách, 

línie, ktoré chceme krížiť môžme naočkovať podľa zvoleného vzoru, napr. do kríža.  

 
Obr. 10 Kríženie fluorescenčných línií a identifikácia hybridných sporofytov. a Séria záberov zo 
stereomikroskopu (Perroud et al., 2011). V prvom stlpci z ľava je línia Gd-GFP po samooplodnení. V strednom 
stlpci je hybridná línia Gd-GFPxVx-mCherry. V pravom stlpci je línia Vx-mCherry po samooplodnení. Detekcia 
GFP signálu je v druhom riadku z hora; detekcia mCherry signálu v treťom riadku z hora a spojenie oboch 
signálov v poslednom riadku dole. b Schematické znázornenie fluorescenčných línií Gd-GFP a Vx-mCherry 
v rovnakom zoradení ako v časti obrázku a. Pri hybridnej línii je naznačený samčí pôvod Vx-mCherry a samičí 
pôvod Gd-GFP. 
 

 Pri analýze sporofytov, ktoré boli výsledkom samooplodnenia a kríženia medzi Gd-GFP a Vx-

mCherry (v pôvodnej práci tiež vo viacerých kombináciách fluorescenčných markerov a s ďalším 

ekotypom) sa zistilo, že Gransden (Gd) ekotyp má zníženú schopnosť spermatozoidov oplodniť iný 

ekotyp. Spermatozoidy línie Vx-mCherry sú naopak efektívne pri oplodnení iných línií a ekotypov. 

Tento poznatok sa uplatnil pri testovaní samčej a samičej sterility experimentálnych mutantných línií, 

ako si vysvetlíme v nasledujúcom texte. 

 V praxi, pri fenotypových analýzach mutantov, občas nastane situácia, kedy mutantná línia síce 

vytvára gametangiá, avšak nie je schopná vytvoriť sporofyt. To môže naznačovať dôležitú funkciu 

mutovaného génu pri samotnom oplodnení, prípadne pri vývine diploidného sporofytu. Ak 

odhliadneme od efektu na vývin samotného embrya (sporofytu), nefunkčné môžu byť samčie 

spermatozoidy (samčia sterilita), alebo samičie oosféry (samičia sterilita). Pre bližšie určenie pôvodu 

sterility pripravíme kultúru experimentálneho mutanta a krížime ju s charakterizovanou fertilnou líniou, 

Green fluorescent protein and mCherry cDNA were
cloned into pTHUBI-Gateway and pT2N2x35S-Gateway
using the Clonase LR approach (Invitrogen) to create, respec-
tively, pTHUBI-mCherry (Fig. S1b) and pT2N2x35S-GFP
(Fig. S1d).

Transformation procedure

Protoplasts were produced following Cove et al. (2009);
1-wk-old protonema was treated with 0.5% Driselase

(D8037; Sigma) in 8.5% mannitol for 45 min, passed
through a 100 lm sieve, incubated for 15 min and
passed through a 50 lm sieve. The sieved protoplasts
were washed twice in 8.5% mannitol, and transformed
as described in Perroud & Quatrano (2006) using 15 lg
of pTHUBI-mCherry or pT2N2x35S-GFP plasmids cut
using the Swa1 restriction site. Hygromycin or G418
(Sigma) was added at 25 lg l)1 to the media to select
for antibiotic-resistant cells. Stable transformants were
selected for uniform fluorescent protein accumulation,

(a)

(c)

(e) (f) (g)

(h) (i) (j)

(k) (l) (m)

(n) (o) (p)

(b)

(d)

Fig. 1 (a–d) Protonemata of Physcomitrella
patens strains, accumulating fluorescent
protein. (a, b) P. patens Villersexel line
accumulating red-fluorescent protein,
(Vx::mCherry), (c, d) P. patens Gransden
lines accumulating green fluorescent protein
(Gd::GFP). (e–p) Gametophore and
sporophyte of selfed and crossed strains,
accumulating fluorescent protein. (e, h, k, n)
Gd::GFP selfed: (f, i, l, o) female Gd::GFP
crossed with male Vx::mCherry; (g, j, m, p)
Vx::mCherry selfed. (e–g) Bright field view;
(h–j) green fluorescent signal observed with
Olympus 460–490 excitation ⁄ 510–550
emission filter set; (k–m) red fluorescent
signal observed with Olympus 545–580
excitation ⁄ 610 wide band pass filter set; (n–
p) merged green and red fluorescent signal.
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napr. Vx-mCherry (Obr. 11). Využiť tiež môžme kríženie so známou líniou so samčou sterilitou - 

ccdc39. Týmto spôsobom je možné odhadnúť, či má sterilita daného mutanta samčí pôvod, samičí 

pôvod, alebo sú disfunkčné obe generácie pohlavných buniek. 

 
Obr. 11 Analytické kríženie pre určenie pôvodu sterility mutantnej línie. Schematické znázornenie mutantnej 
línie (mutant), ktorá vytvára gametangiá (archegóniá aj anterídiá) avšak nevytvára sporofyt. Mutantnú líniu 
krížime (x) so známou fertilnou líniou Vx-mCherry (konštitutívne exprimuje červený fluorescenčný proteín). 
V prípade, ak na gametofóre mutanta identifikujeme hybridné sporofyty s červenou fluorescenciou, znamená to, 
že mutant má funkčné oosféry a pravdepodobne nefunkčné spermatozoidy. Ak pri tomto krížené nedôjde 
k olplodneniu mutanta, znamená to, že mutant má nefunkčné oosféry a jeho sterilita má samičí pôvod. Mutantnú 
lńiu krížime so známou samčou sterilnou líniou ccdc39. Ak dôjde k oplodneniu, znamená to, že experimentálna 
mutantná línia má funčné spermatozoidy a pravdepodobne nefunkčné oosféry. Ak nedôjde oplodneniu, znamená 
to, že mutantná línia má nefunkčné spermatozoidy a pôvod jej streilty je samčí. 
 
 
11. Príprava  a regenerácia protoplastov 
Protoplasty sú rastlinné bunky bez bunkovej steny. Vo vhodnom osmotickom prostredí majú guľovitý 

tvar a vo vhodnom médiu sú schopné de-novo biosyntézy bunkovej steny a regenerácie až na dospelú 

rastlinu. Protoplasty P. patens je možné jednoducho izolovať z pletiva protoném. Využívajú sa na rôzne 

účely, napr. pri fenotypovej charakterizácii; predovšetkým však na genetickú transformáciu 

prostredníctvom transfekcie DNA v prostredí polyetylénglykolu. Postup prípravy médií pre regeneráciu 

protoplastov je uvedený v Apendixe III. 
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Príprava protoplastov: 

1. Do sterilných Petriho misiek napipetujeme 14 ml 8,5 % roztoku manitolu. Do manitolu prenesieme 

protonémy (6-7 dňové kultúry z BCDA média). Materiál z 5 Petrriho misiek s protonémami býva 

dostatočný pre ca. 10 transformácií.  

2. K protonémam v manitole pridáme 5 ml 2 % drizelázy (do výslednej koncentrácie 0,5 %). Dôkladne 

premiešame krúživým pohybom misky po podložke a za občasného miešania inkubujeme ca. 1 hodinu. 

Pôsobenie drizelázy a hydrolýza bunkovej steny sa postupne prejaví homogenizáciou (”rozpustenín”) 

materiálu protoném. 

3. Všetok materiál prefiltrujeme cez sito s ca. 100 μm pórmi, pričom filtrát zachytávame do sterilnej 

nádoby. Necháme stáť ca 10-15 min. 

V tomto kroku sitom preniknú aj väčšie zhluky buniek, ktorých bunková stena ešte nebola dostatočne 

hydrolyzovaná. Počas 10-15 minút sa môžu uvoľniť ďalšie protoplasty z tohto materiálu. (Obr. 12). 

 
Obr. 12 Protoplasty P. patens uvoľnené do média. Šípky označujú intaktné protoplasty. Krížik označuje 
poškodený protoplast po kolapse cytoplazmatickej membrány. Medzi protoplastami sa nachádzajú predĺžené 
bunky, pri ktorých došlo len k čiastočnej hydrolýze bunkovej steny.  
 

4. Po premiešaní krúživým pohybom, filtrát z kroku 3 opätovne prefiltrujeme cez sito s ca. 50 μm pórmi.  

5. Filtrát (ca. 20 ml) prenesieme do Falkonovej skúmavky a jemne, no dôkladne, premiešame.  

6. Centrifugujeme 6 min pri 200 g. Odporúčame použiť výkivný rotor a znížiť brzdenie otáčok. 

7. Sedimentované protoplasty rozsuspendujeme v PW roztoku (8,5% manitol + 10mM CaCl2). Pelet 

najskôr jemne rozvoľníme v 2-3 ml PW roztoku pipetovaním a neskôr doplníme do 20 ml.  

8. V tomto kroku určíme denzitu protoplastov pomocou hemacytometra. 

Takto pripravené protoplasty môžme následne použiť napr. na genetickú transformáciu (kapitola 12), 

alebo ďalšie experimenty.  

Regenerácia protoplastov: 

9. Ak chceme upraviť denzitu protoplastov na požadovanú hodnotu, opätovne ich sedimentujeme 

centrifugáciou (6 min pri 200 g).  
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10. Pre rovnomernú regeneráciu protoplastov na Petriho miske s priemerom 9 mm upravíme ich denzitu 

na 1,5 x 104/ml v PW roztoku. 

11. Rozpustíme PRMT médium a pridáme CaCl2 do výslednej koncentrácie 10 mM. Necháme ochladiť 

na teplotu, kedy médium ešte netuhne, no už nie je príliž horúce (ca. 45 °C). 

12. Pipetou zmiešame 1 ml roztoku protoplastov s 2 ml pripraveného PRMT média. Asi 1,5 ml tejto 

zmesi inokulujeme na Petriho misku s PRMB médiom prekrytým celofánom. 

13. Inkubujeme pri štandardných podmienkach 5-7 dní. Vitálne protoplasty si v priebehu 48 hodín 

nasyntetizujú bunkovú stenu a asymetricky sa rozdelia. Menšia dcérska bunka tohoto prvého delnia 

nadobudne identitu apikálnej bunky protonémy, predĺži sa a dá základ novo-rastúcemu filamentu. Po 

ca. 5 dňoch kultivácie sú regeneranty tvorené viacerými filamentami protoném (Obr. 13). 

 
Obr. 13 Regenerácia protoplastov. Šípky označujú pletivo protoném pochádzajúce z individuálnych 
protoplastov po regenerácii. 
 

12. Transformácia protoplastov – transfekcia v polyetylénglykole (PEG) 
Transformáciu protoplastov prostredníctvom priamej transfekcie DNA v polyetylénglykole využívame 

pri príprave mutantných línií P. patens (Obr. 14). V závislosti od samotného DNA konštruktu, môžme 

pripraviť protoplasty s transientnou expresiou transgénu, alebo stabilné transgénne línie. 

V prvej fáze pripravíme protoplasty ako je uvedené v kapitole 11, body 1 až 8. Podobne ako pri príprave 

protoplastov, odporúčame aj v nasledujúcich krokoch nesvietiť na protoplasty priamym svetlom. 

Príprava roztokov a médií pre izoláciu protoplastov a transformáciu v PEG je uvedená v Apendixe III 

a IX. 

 

1. Protoplasty sedimentujeme centrifugáciou, 6 min pri 200 g.  

2. Sediment protoplastov rozsuspendujeme v roztoku MMM do výslednej denzity 1,6x106/ml.  

3. Na dno 10 ml skúmavky napipetujeme 15-30 μg pripravenej DNA (Apendix V). 

4. K DNA pridáme 300 μl protoplastov z bodu 2 a jemne premiešame.  
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5. K protoplastom s DNA pridáme 300 μl PEG. Viskozita PEG je vyššia a preto sa spočiatku vytvoria 

dve vrstvy. Krúživým pohybom miešame, až kým nevznikne jednoliata homogénna zmes. 

6. Zmes DNA, protoplastov a PEG zahrejeme vo vodnom kúpeli na 45 °C po dobu 5 min. 

7. Skúmavky necháme ochladit pri laboratórnej teplote v laminárnim boxe 10-15 min.  

8. Nasledovať bude postupné pridávanie PW (8,5% manitol + 10mM CaCl2). 5-krát za sebou pridáme 

300 μl PW. Medzi každým pridaním zmes jemne premiešame a vyčkáme aspon 1 min.  

9. Podobne ako v bode 8, pridáme 5-krát za sebou 1 ml PW. Takto získame ca. 7 ml zmesi protoplastov. 

V tomto bode odporúčame nechať nariedené protoplasty stáť v boxe 30 až 60 min.  

10. Rozpustíme pripravené PRMT médium, pridáme CaCl2 do výslednej koncentrácie 10 mM a 

necháme ochladiť na teplotu, kedy ešte médium netuhne, no nie je už ani horúce. 

11. Protoplasty sedimentujeme centrifugáciou 5 min pri 300 g.  

12. Opatrne zlejeme supernatant a k protoplastom pridáme 2 ml PW. Jemne premiešame. 

13. K roztoku protoplastov pridáme 3 ml vhodne vychladeného PRMT, jemne premiešame 

pipetovaním. Túto zmes (5ml) rovnomerne inokulujeme na 4 Petriho misky s PRMB médiom 

prekrytým celofánom. Krúživým pohybom Petriho misky po podložke sa snažíme inokulovanú zmes 

rovnomerne rozmiestniť čo možno po najväčšej ploche celofánu. 

14. Inkubujeme pri štandardných podmienkach 5-7 dní a pokračujeme selekciou transformantov. 
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Obr. 14 Vybrané kroky transformácie protoplastov v PEG. a Zber protoném. b Protonémy v roztoku manitolu 
a pridanie roztoku drizelázy. c Inkubácia protoném s drizelázou za občasného premiešania. d Uvoľnené 
protoplasty so zvyškami nehydrolyzovaného pletiva. e Zostava sita pre filtráciu protoplastov so zbernou nádobou 
pod sitom. f Roztok prefiltrovaných protoplastov pripravený na centrifugáciu.  g Záber na protoplasty v 
hemacytometri. h Sedimentované protoplasty po centrifugácii. i Zmes protoplastov a PEG pre zmiešaním. j Zmes 

a b c

d e f

g h i j

k l m
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protoplastov a PEG po zmiešaní vo vodnom kúpeli. k Protoplasty po postupnom riedení roztokom PW. i 
Sedimentované protoplasty pred zmiešaním s PW a PRMT a následnou inokuláciou. m Inokulované protoplasty 
na PRMB médiu tesne po transfomačnej procedúre.  
 
 
13. Selekcia transformantov po PEG-sprostredkovanej transformácii 

protoplastov 
Príprava stabilných transformantov, kedy rekombinantný konštrukt DNA obsahuje kazetu rezistencie 

voči antibiotiku, umožňuje eliminovať netransformované bunky a tranzientne rezistentné regeneranty 

v procese selekcie. 

 

1. Po transformácii necháme protoplasty regenerovať ca. 5-7 dní pri štandardných podmienkach na 

PRMB médiu (bez antibiotika). V tomto kroku budú regenerovať všetky vitálne transformanty bez 

ohľadu na to, či v nich došlo, alebo nedošlo k transfekcii DNA. 

2. Celofány s regenerantami prenesieme na BCD(A) médium s príslušným antibiotikom (Apendix VI) 

podľa kazety rezistencie v rekombinantnej DNA použitej pri transformácii. Inkubujeme pri 

štandardných podmienkach 5-7 dní. V tomto kroku dôjde k eliminácii všetkých regenerantov pri 

ktorých nedošlo k transfekcii DNA.  

3. Celofány s regenerantami prenesieme na BCD(A) médium bez antibiotika. Inkubujeme pri 

štandardných podmienkach ca. 7 dní. Keďže antibiotikum v bode 2 selekcie inhibuje rast aj 

transformovaných regenerantov, v tomto kroku umožníme ich expanzívny rast a zvýšenie biomasy. V 

tomto kroku však paralelne so stabilnými transformantami budú rásť aj tranzientne transformované 

regeneranty. Tieto eliminujeme v nasledujúcom kroku. 

4. Celofány prenesieme na čerstvé BCD(A) média s príslušným antibiotikom. Inkubujeme pri 

štandardných podmienkach ca. 14 dní. V tomto kroku eliminujeme transformanty s transientnou 

expresiou génu rezistencie (kedy došlo k transfekcii DNA konštruktu, no nedošlo k integrácii kazety 

rezistencie do genómu). 

5. Po druhom kole selekcie na antibiotiku v kroku 4 ostávajú rásť len stabilné transformanty, pričom 

tranzientné hynú. Stabilné transformanty pinzetou jednotlivo odoberieme na čerstvé BCD(A) médiá a 

označíme ich. Zároveň časť pletiva každého transformanta odoberieme do skúmavky pre potreby 

genotypizácie a uschováme v mrazničke pri -20 °C.  

 

14. Cielená delécia génu (knock-out) prostredníctvom homologickej 

rekombinácie 
Kvalitne anotovaný genóm a efektívna homologická rekombinácia v P. patens umožňujú vyštiepiť 

prakticky akýkoľvek úsek genomickej DNA s vysokou presnosťou. Pre účely cielenej delécie 

genomickej DNA, napr. konkrétneho génu, v P. patens existuje niekoľko vektorových plazmidov. Tieto 
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vektory vzásade obsahujú kazetu rezistencie pre P. patens ohraničenú LoxP sekvenciami, MCSs (multi-

cloning sites) a ostatné sekvencie potrebné pre amplifikáciu a selekciu plazmidu v E. coli.  Ako príklad 

uvádzame pBNRF vektor a prípravu konštruktu pre deléciu hypotetického génu X (Obr. 15). 

 
Obr. 15 Schematické znázornenie delécie génu prostredníctvom homologickej rekombinácie. a Oblasť 
genomickej DNA v divom type. Modré šípky znázorňujú exóny cieľového génu. Zelené úseky znázorňujú PCR 
produkty ohraničujúce cieľový gén, tzv. Targeting Sequence, alebo aj Targeting Site. b Vľavo mapa “prázdneho” 
pBNRF vektora. Vpravo pBNRF vektor s 5’ TS a 3’ TS po stranách kazety resistencie. c Oblasť genomickej DNA 
mutantnej rastliny po homologickej rekombinácii. Cieľový gén bol zamenený za kazetu rezistencie.  
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 Pri príprave konštruktu pre deléciu akéhokoľvek úseku genomickej DNA, v prvom kroku 

amplifikujeme ca 1000 bp fragment DNA, ktorý ohraničuje daný úsek z 5’ strany a z 3’ strany. Inými 

slovami, pripravíme ca. 1000 bp PCR fragmenty z pred a spoza úseku, ktorý chceme deletovať. Tieto 

fragmenty nazývme 5’ TS a 3’ TS (Targeting Sequence).  

Pri príprave primerov pre amplifikáciu 5’ TS a 3’ TS berieme do úvahy, akým spôsobom budeme dané 

fragmenty klonovať do vektora – napr. využitím restrikčných endonukleáza a ligácie, alebo IN-

FUSION klonovaním. Od toho závisí pridanie extenzie nukleotidov ku špecifickej časti primerov. 

Zároveň je vhodné zabezpečiť aby po klonovaní oboch TS fragmentov bolo možné samotný konštrukt 

pre deléciu (5’ TS--kazeta rezistencie--3’ TS) vyštiepiť od zvyšku vektora restrikčnými 

endonukleázami. Tieto okolnosti je potrebné zohľadniť už pri návrhu primerov pre amplifikáciu oboch 

TS fragmentov.  

 

15. Molekulárno-biologická charakterizácia mutantov 
Po selekcii transformantov na selekčných médiách spravidla nasleduje ich molekulárno-biologická 

charakterizácia, inými slovami tiež genotypizácia. K štandardným metódam genotypizácie mutantov P. 

patens patrí PCR genotypizácia, sekvenovanie DNA, Southen blot analýza a Western blot analýza.  

 Pri PCR genotypizácii testujeme stratu lókusu pri delečných mutantoch, prípadne inzerciu 

DNA fragmentu do daného lókusu (tzv. knock-in, kapitola 20). Ďalej prostredníctvom PCR testujeme 

správnosť inzercie navrhnutého konštruktu, teda či v danom lókuse došlo k homologickej rekombinácii 

v súľade s návrhom konštruktu. V mnohých prípadoch môžme tiež zistiť, či pri homologickej 

rekombinácii došlo k inzercii konštruktu len v jednej kópii (single copy insertion), alebo vo viacerých 

kópiách (multiple copy insertion). Spravidla preferujeme pre ďalšie analýzy línie s jedno-kópiouvou 

inzerciou. Pri takýchto líniách bol zistený nižší podiel nežiadúcich tzv. off-locus inzercií, ktoré je možné 

detekovať pri Southern blot genotypizácii, ako uvedieme v texte nižšie. Využitím PCR môžme 

amplifikovať časť mutovaného genómu a sekvenovaním overiť správnosť mutácie. Na PCR 

genotypizáciu využívame komerčné kity (napr. Phire Plant Direct PCR Kit), ktoré poskytujú 

robustnosť pri amplifikácii bez potreby izolácie templátovej DNA. V tomto prípade pridávame do 

reakcie priamo vzorku odobratého pletiva. Ak v laboratóriu takýto kit nemáme k dospozícii, DNA pre 

PCR genotypizáciu môžme izolovať jednoduchým postupom uvedeným v Apendixe VII. 

 Southern blot genoypizácia mutantnej línie nám poskytuje informácie o počte kópií 

inzertovaného konštruktu (teda, či sa jedná o tzv. single-copy insertion, alebo multiple-copy insertion). 

Ešte dôležitejšou informáciou, ktorú zisťujeme pri Southern blot analýze, je prítomnosť tzv. off-locus 

inzercií, teda či pri transformácii došlo, alebo nedošlo k nehomologickému včleneniu konštruktu mimo 

cieľového lókusu. Náhodné off-locus inzercie môžu spôsobiť nežiadúce mutácie v génoch, ktoré nie sú 

predmetom danej práce a tým ovplyvniť fenotyp danej mutovanej rastliny. Pri Southern blot 
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genotypizácii sa snažíme línie so zistenou off-locus inzerciou vylúčiť z ďalších analýz. Postup pri 

Sounthen blot analýze je uvedený v kapitole 18. 

 Pri Western blot analýze v rámci charakterizácie mutantných línií zisťujeme prítomnosť, resp. 

absenciu proteínu. Tieto analýzy sa často vyžadujú pri líniách s nad-expresiou, alebo indukovanou 

expresiou študovaného génu, kde overíme, že okrem zvýšenej akumulácii transkriptu (qRT-PCR) 

dochádza aj k akumulácii daného proteínu. Western blot analýza môže poskytnúť dôležité informácie 

o akumulácii študovaného proteínu predovšetkým, ak daný protein nie je možné detekovať iným 

spôsobom, napr. mikoroskopicky prostredníctvom fúzneho fluorescenčného proteínu. Pre izoláciu 

proteínov z rastlinných pletív a následnú Western blot analýzu existuje množstvo komerčne dostupných 

kitov a protokolov. Pritom je často je potrebné zohľadniť, či sa jedná o cytosolický, membránový, 

vysoko-abundantný, alebo nízko-abundantný proteín. Stručný postup jednoduchej izolácie proteínov 

pre Western blot analýzu je uvedený v Apendixe VIII. 

 

16. PCR genotypizácia delečných mutantov 
Po selekcii transformantov je potrebné overiť správny priebeh homologickej rekombinácie v danom 

lókuse. Prostredníctvom PCR genotypizácie (Obr. 16) je možné overiť samotnú stratu daného 

génu/úseku DNA a tiež správnu inzerciu kazety rezistencie (ktorá prakticky nahrádza deletovaný úsek 

genomickej DNA). Ďalej je možné určiť, či k inzercii konštruktu došlo len raz (tzv. single copy 

insertion), alebo viacnásobne (multiple copy insertion). Po PCR genotypizácii je potrebné uskutočniť 

aj Southern blot analýzu daného lókusu (viď kapitolu 18), prostredníctvom ktorej je možné určiť, či k 

inzercii konštruktu došlo len v danom lókuse (homologická rekombinácia), alebo došlo aj k tzv. off 

locus inzercii prostredníctvom nehomologickej rekombinácie. 

 

1. Medzi stabilnými transformantami sa spravidla nachádza určité percento  

línií v ktorých došlo k nešpecifickej inzercii kazety rezistencie mimo cieľového lókusu. V prvom kroku 

PCR genotypizácie identifikujeme tie línie transformantov u ktorých došlo k samotnej strate génu. Na 

tento účel spravidla navrhujeme primery z centrálnej časti cieľového génu. V nasledujúcich krokoch 

budeme pracovať len s líniami, ktoré sú v tejto detekcii negatívne. 

2. Využitím forward primeru, ktorý aneluje k sekvencii zpred (upstream) 5’ TS a reverse primeru z 35S 

promótora kazety rezistencie overíme správnosť inzercie delečného konštruktu/homologickej 

rekombinácie z 5’ strany cieľovej sekvencie. Využitím reverse primeru, ktorý aneluje k sekvencii spoza 

(downstream) 3’ TS a forward primeru z Terminátora kazety rezistencie overíme správnosť inzercie 

delečného konštruktu/homologickej rekombinácie z 3’ strany cieľovej sekvencie. 

V tomto kroku je možné eliminovať tie línie, v ktorých došlo k nesprávnej inzercii kazety rezistencie. 

V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy dochádza len k čiastočnej rekombinácii buď prostredníctvom 

5’ TS, alebo len 3’ TS.  
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3. Využitím forward primeru, ktorý aneluje k sekvencii zpred (upstream) 5’ TS a reverse primeru zpoza 

(downstream) 3’ TS je možné identifikovať línie, pri ktorých došlo k inzercii kazety rezistencie, teda 

homologickej rekombinácii, len raz (single copy insertion), a odlíšiť ich od tých, kde k inzercii došlo 

viac-násobne. Pre ďalšie analýzy preferujeme línie s jedinou inzerciou v danom lókuse (tzv. single 

insertion lines).  

 
Obr. 16 Schematické znázornenie PCR genotypizácie po delečnej mutagenéze prostredníctvom 
homologickej rekombinácie. V hornej časti oblasť genomickej DNA s cieľovým génom (divý typ) a ten istý 
lókus po homologickej rekombinácii (delečný mutant). (pozri tiež Obr. 15). Čierne šípky pod schémami DNA 
znázorňujú primery (P1-P6). V spodnej časti schéma gélu po elektorforetickej separácii PCR produktov. 1: DNA 
ladder, 2: PCR produkt s primermi P1-P2 v divom type, 3: chýbajúci PCR produkt s primermi P1-P2 v delečnom 
mutantovi, 4: PCR produkt s primermi P3-P4 v mutantovi, 5: PCR produkt s primermi P5-P6 v mutantovi, 6: PCR 
produkt s primermi P3-P6 v divom type,  7: PCR produkt s primermi P3-P6 v mutantovi (príklad tzv. single copy 
insertion).  
 

17. CRE/LoxP eliminácia kazety rezistencie 
Pri príprave stabilných transgénnych línií P. patens zväčša využívame pre selekciu transformantov ich 

rezistenciu voči selekčnému agensu, najčastejšie antibiotiku. Gén rezistencie je pod kontrolou 

promótora z 5’ strany a terminátora z 3’ strany, čo spolu tvorí tzv. rezistenčnú kazetu (alebo kazeta 

rezistencie), ktorá je súčasťou vektora. Počas homologickej rekombinácie sa kazeta rezistencie stáva 

súčasťou genómu rastliny.  

 V mnohých prípadoch je žiadúce kazetu rezistencie z genómu transgénnej rastliny odstrániť. Je 

to napríklad vtedy, ak chceme do daného lókusu v genóme introdukovať ďalšiu sekvenciu, alebo ak 

kazeta resistencie bráni správnemu zostrihu primárneho transkriptu (často pri intragénnych 
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manipuláciách). Za predpokladu, že je kazeta rezistencie ohraničená tzv. LoxP sekvenciami ju možno 

z genómu odstrániť prostredníctvom tranzientne exprimovanej CRE rekombinázy (Obr. 17). 

 
Obr. 17 Schematické znázornenie CRE rekombinázou-sprostredkovanej eliminácie kazety rezistencie z 
genómu. CRE rekombináza je v mutantnej rastline exprimovaná tranzientne z plazmidu. Po excízii kazety 
rezistencie ostáva v lókuse LoxP miesto (červenou).  
 

1. Z línie v ktorej genóme chceme odstrániť kazetu rezistencie pripravíme kultúru protoném na BCDA 

médiu (podľa kap. 3).  

2. Pripravíme plazmidovú DNA s konštruktom pre expresiu CRE rekombinázy (Apendix V) 

3. Pripravený plazmid použijeme na transformáciu protoplastov v PEG (podľa kap. 12) s nasledovnou 

modifikáciou: po poslednej centrifugácii protoplastov sediment rozsuspendujeme v 3 ml PW roztoku a 

pred inokuláciou na PRMB médium k nim pridáme 5 ml PRMT média. Zriedením dosiahneme vačšsie 

rozostupy medzi jednotlivými regenerantami. 

4. Po ca. 5 až 7 dňoch regenerácie jednotlivé regeneranty opatrne prenesieme na BCDA médium (bez 

celofánu), pričom usporiadame ca. 25 regenerantov do riadkov na jednu Petriho misku (Obr. 18). 

Pracujeme v sterilných podmienkach v laminárnom boxe. Keďže v tomto štádiu sú regeneranty 

mikroskopickej veľkosti, pracujeme za pomoci binokulárnej lupy a tenkej ihly s háčikom. Dostatočné 

zväčšenie nám zároveň umožní odlíšiť jednotlivé regeneranty, čím sa vyhneme zmesným vzorkám 

dvoch, alebo viacerých regenerantov. Spravidla takto prenesieme 50 až 100 regenerantov. Inkubujeme 

ca. 7-10 dní pri štandardných podmienkach, kým jednotlivé inokuláty nenarastú do veľkosti, kedy je 

ich možné rozdeliť. 

5. Z jednotlivých rastlín pripravíme duplikát, pričom časť každej rasliny inokulujeme na BCDA 

médium bez antibiotika a časť na médium s antibiotikom. 

Inkubujeme ďalších 5-10 dní. 
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6. Z Petriho misky s médiom bez antibiotika odoberieme tie rastliny, ktorých duplikát zahynul na miske 

s antibiotikom. Tieto rastliny predstavujú línie v ktorých došlo k eliminácii kazety rezistencie (Obr. 18). 

7. Deléciu kazety rezistencie overíme PCR a Southern blot genotypizáciou (kap. 16 a 18). 

 
Obr. 18 Znázornenie postupu selekcie línií P. patens po odstránení kazety rezistencie prostredníctvom CRE 
rekombinázy. V laminárnom boxe za pomoci binokulárnej lupy a ihly s háčikom prenesieme jednotlivé 
regeneranty na BCDA médium v Petriho miske. Zelené body predstavujú rastliny z jednotlivých regenerantov. 
Keď sú jednotlivé rastliny dostatočne veľké, z každej spravíme duplikát, kde jednu cast prenesieme na médium 
bez antibiotika a druhú s antibiotikom. Mutantné rastliny v ktorých došlo k úspešnému odstráneniu kazety 
rezistencie nie sú schopné prežiť na médiu s antibiotikom (červené kružnice), na kontrolnom médiu bez antibiotika 
však prežívajú. Záber na Petriho misky s médiom bez antibiotika (a) a s antibiotikom (b), prebrané z Perroud et 
al. (2020). 
 
 
 
 
 

s antibiotikombez antibiotika

bez 
antibiotika
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18. Southern blot genotypizácia 
Southern blot analýzu (Obr. 19) využívame na detekciu tzv. off-locus inzercií. Pri cielených 

modifikáciách genómu prostredníctvom homologickej rekombinácie sa stáva, že pripravený konštrukt 

rekombinuje v nehomologickom lókuse (off-locus), teda náhodne v genóme. Náhodné inzercie môžu 

spôsobiť disrupciu neznámeho génu, čo môže ovplyvniť výsledný fenotyp mutanta. Transformanty s 

off-locus inzerciami sa snažíme z ďalších analýz vylúčiť.  

Príprva roztokov pre Southern blot je uvedená v Apendixe X. Jednotlivé komponenty a kity pre syntézu 

značených prób, hybridizáciu a detekciu sú komerčne dostupné, napr. od firmy Roche, ktorá ponúka 

kompletný sortiment pre Southern blot analýzy. Existujú však aj alternatívne produkty od iných 

výrobcov. 

 

1. Z pletiva analyzovaného transformanta P. patens izolujeme kvalitnú genomickú DNA. Vhodné je 

použiť 14 dňové kultúry protoném, prípadne mladé gametofóry. Na izoláciu gDNA z gametofytu P. 

patens sa osvedčil napr. NucleonTM PhytoPureTM Genomic DNA Extraction Kit (GE Healthcare). 

2. 1 µg gDNA štiepime zvolenou restrikčnou endonukleázou (RE), prípadne kombináciou dvoch REs. 

Voľba RE závisí od konkrétneho lókusu. Obyčajne prebieha rakcia 6 hodín, prípadne cez noc. 

3. Štiepenú DNA dôkladne separujeme v dlhom agarózovom géli (0,6%) pomalou elektroforézou, napr. 

po dobu 18 h pri napätí 45 V. Na prípravu gélu pre tento účel odporúčame používať ultračistú agarózu. 

Spolu s DNA nanesieme aj vhodný marker molekulovej hmotnosti (DNA ladder) kompatibilný s 

detekčným systémom. 

4. Gél so separovanou DNA inkubujeme v depurinačnom roztoku 10 min pri laboratórnej teplote. 

5. Gél následne inkubujeme v denaturačnom roztoku, 2x po 15 min. 

6. Gél inkubujeme v neutralizačnom roztoku, 2x po 15 min. 

7. Gél inkubujeme 5 min v transfer-tlmivom roztoku (10x SSC roztok). 

8. DNA z gélu prenesieme na nylónovú membránu (Roche) v zostave z dola – nahor: vanička s tranfer 

roztokom, 5x 3M whatman papier na podložke s kontaktom s roztokom vo vaničke, gél so separovanou 

DNA, nylónová membrána, 2x 3M whatman papier, naskladané papierové utierky, záťaž na vrchu. 

Transfer prebieha ca. 5 hod. 

9. Naviazanie DNA (DNA crosslinking) na membránu prostrednícvom UV pri 120 mJ (napr. v 

zariadeniach ako CX-2000 UV Crosslinker, CL-3000 UV Crosslinker a pod.). 

10. Membránu následne ošetríme hybridizačným roztokom DIG Easy Hyb (Roche) 30 min pri 42 °C. 

11. Pridáme DIG-značené próby (próby pripravené pomocou DIG probe PCR synthesis kit, Roche) v 

hybridizačnom roztoku a všetko zohrejeme 10 min na 100 °C. Následné ochladíme na ľade (2 min). 

12. Membránu spolu s DIG-značenými próbami inkubujeme v hybridizačnom roztoku za konštantnej 

rotácie v hybridizačných nádobách cez noc pri 42 °C.  
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13. Vymývanie nenaviazaných a nešpecificky viazaných prób na membráne. V prvom kroku 

vymývame dva-krát po 5 min v 2x SSC roztoku s 0,1 % SDS pri laboratórnej teplote. V druhom kroku 

2x 30 min v 0,1x SSC roztoku s 0,1 % SDS pri 65 °C. 

14. Pri detekcii DIG signálu postupujeme podľa návodu výrobcu použitého kitu, napr. DIG Luminiscent 

Detection Kit, Roche. 

15. Membránu blokujeme v 1x DIG1 blokovacom roztoku 1 h pri laboratórnej teplote. 

16. Membránu inkubujeme s anti-DIG protilátkami v 1x DIG1 roztoku za kontinuálnej rotácie 30 min.  

17. Nenaviazané a nešpecificky viazané protilátky vymývame v DIG1 roztoku s 0,3 % Tween-20 dva-

krát po 45 min. 

18. Membránu ekvilibrujeme v ekvilibračnom roztoku 5 min. 

19. Membránu inkubujeme v chemiluminiscenčnej zmesi (CPDS v ekvilibračnom roztoku 1:200) 

medzi dvoma priehľadnými plastovými fóliami.  

20. Signál zachytíme na fotografický film v špeciálnej kazete, prípadne priamo vo vhodnom 

dokumentačnom (Gel Doc) zariadení. 

 
Obr. 19 Schematické znázornenie Southern blot genotypizácie. V hornej časti je schéma lókusu genomickej 
DNA divého typu s naznačeným génom X. Nasleduje genomická DNA delečného mutanta, kde bol gén X 
nahradený kazetou rezistencie prostredníctvom homologickej rekombinácie. Pod ňou je schéma daného lókusu 
po odstránení kazety rezistencie prostredníctvom CRE rekombinázy. RE označuje rozpoznávacie miesto 
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restrikčnej endonukleázy, ktorá bola použitá pre štiepenie DNA analyzovaných transformantov. Naznačené sú 
tiež miesta hybridizácie 5‘ DIG próby a 3‘ DIG próby. V dolnej časti je schéma výslednej detekcie signálu po 
hybridizácii zmesi oboch prób. V dráhe 1 je marker molekulovej hmotnosti DNA, 2 štiepená DNA z divého typu, 
3 štiepená DNA z delečného mutanta pred odstránením kazety rezistencie, 4 štiepená DNA z delečného mutanta 
po odstránení kazety rezistencie 
. 
 

19. Cielená intragénna mutagenéza prostredníctvom homologickej 

rekombinácie 
Pri cielenej intragénnej mutagenéze modifikujeme konkrétnu časť génu, najčastejšie oblasť vrámci 

kódujúcej sekvencie (CDS). Tento typ mutagenézy odlišujeme od úplnej delécie génu, prípadne od 

modifikácií promótorovej oblasti génu. V P. patens je prostredníctvom cielenej intragénnej mutagenézy 

možné modifikovať jednotlivé nukleotidy (tzv. bodové mutácie, “single point mutations”), prípadne 

deletovať oblasti génu kódujúce jednotlivé domény daného proteínu. Podobne, ako pri úplných 

deléciách génov, pre selekciu transformantov s intragénnymi mutáciami spravidla využívame 

rezistenciu voči antibiotiku. V prípade intragénnych mutácií je však často nevyhnutné odstrániť kazetu 

rezistencie a zabezpečiť tak správny zostrih transkriptu a následnú transláciu modifikovaného proteínu. 

V parxi sa totiž stáva, že i napriek cielenej introdukcii kazety rezistencie do intrónu génu, nedôjde k jej 

zostrihu, čo môže viesť k posunu čítacieho rámca (napr. zaradenie predčasného STOP kodónu), či 

disrupcii génu. Ako príklad intragénnej mutagenézy uvedieme cielenú deléciu časti génu DEFECTIVE 

KERNEL 1 (DEK1, Obr. 20). 

 DEK1 je veľký gén, ktorého kódujúca sekvencia obsahuje až 30 exónov. Genomická DNA 

tohto génu v P. patens od ŠTART kodónu po STOP kodón je 14 867 bp dlhá, a celý gén, vrátane 5’ a 

3’ UTR oblastí, má dĺžku až 16 381 bp. DEK1 gén kóduje veľký 240 kDa membránový proteín. Na 

základe predikčných programov boli určené predpokladané štruktúrne domény DEK1: 

transmembránová doména (MEM), centrálna slučka (LOOP), LINKER a C-terminálna kalpaínová 

proteáza, ktorá pozostáva z katalytickej domény CysPc a koncovej C2L domény. Na základe 

aminokyselinovej štruktúry je možné jednotlivým doménam priradiť ich zodpovedajúcu nukleotidovú 

sekvenciu v exónoch DEK1 génu. Ak teda chceme pripraviť rastlinu s mutantnou formou DEK1 

proteínu, napr. bez konkrétnej domény, je potrebné deletovať zodpovedajúcu časť kódujúcej sekvencie 

daného génu.  
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Obr. 20 Schematické znázornenie exón-intrón štruktúry DEK1 génu, predpokladaná štruktúra DEK1 
proteínu v divom type a v mutantnej línii bez LINKER domény (dek1_Δlinker). Exóny DEK1 génu sú 
naznačené červenou a číslami. Nad exónmi sú naznačené príslušné domény proteínu, ktoré sú danou oblasťou 
kódované.  
 

V nasledujúcom texte si predstavíme príklad prípravy mutantnej rastliny v ktorej bola deletovaná časť 

DEK1 génu, kódujúca LINKER doménu DEK1 proteínu. Obdobnú stratégiu je možné uplatniť pri 

intragénnej delečnej mutagenéze akéhokoľvek iného génu P. patens. Predstavíme si klasický prístup, 

ktorý však v praxi priniesol neočakávaný problém. Ten bol vyriešený zmenou dizajnu delečného 

konštruktu. Uvedená práca bola publikovaná autormi Ako a kol. 2017 v časopise Scientific Reports.  

LINKER doména je kódovaná exónmi 17 až 24 (Obr. 21). Keďže začiatok exónu 17 a časť exónu 24 

zároveň kódujú iné domény, budeme deletovať oblasť medzi týmito exónmi, teda exóny 18 až 23. 

Klasický prístup bol nasledovný: Amplifikujeme 5’ a 3’ TS, ktoré ohraničujú oblasť, ktorú chceme 

deletovať. Pri homologickej rekombinácii dôjde k zámene deletovaného úseku za kazetu rezistencie, 

ktorá je v delečnom konštrukte medzi 5’ a 3’ TS. Ak bude súčasťou 5’ TS časť intrónu 17 (intrón za 

exónom 17) a 3’ TS časť intrónu 23, po homologickej rekombinácii bude kazeta rezistencie včlenená 

do intrónovej oblasti. V takto pripravenej mutantnej línii je navyše možné kazetu rezistencie odstrániť 

využitím CRE/LoxP systému. Tento prístup predpokladá, že v procese expresie mutantného proteínu 

dôjde k zostrihu aj modifikovaného intrónu medzi exónmi 17 a 24 (Obr. 21a). V praxi sa však ukázalo, 

že k zostrihu takéhoto hybridného intrónu nedošlo, čo spôsobilo zaradenie predčasného STOP kodónu 

vo výslednom transkripte (Obr. 21b).  
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Obr. 21 Klasický prístup pri intragénnej delécii. a Zhora: exón-intrón kompozícia DEK1 génu v divom type 
(WT) a dizajn delečného konštruktu (G1). HRC – kazeta rezistencie ohraničená LoxP miestami (hrubé čiary po 
stranách HRC). dek1ΔlinkerG1#20 – genomický lókus mutantnej línie po homologickej rekombinácii. 
dek1ΔlinkerG1/cre – genomický lókus mutantnej línie po eliminácii HRC prostredníctvom CRE rekombinázy. b 
Výsledok sekvenovania cDNA z dek1ΔlinkerG1/cre  línie. Analýza sekvencie ukázala, že nedošlo k zostrihu 
hybridného intrónu, čo viedlo k zaradeniu predčasného STOP kodónu (červený štvorec). Upravené podľa Ako et 
al. 2017. 
 

 Autori spomínanej práce preto navrhli modifikáciu dizajnu delečnej kazety. Zámerom tejto 

modifikáie bolo zachovať pôvodný intrón 17 a vniesť hybridný exón pozostávajúci zo začiatočných 

nukleotidov exónu 18 a koncovej časti exónu 24 (Obr. 22a). Vo výsledku by tak v mutantnej línii ostali 

zachované potenciálne regulačné sekvencie v intróne protrebné pre jeho správny zostrih a nedošlo by k 

prerušeniu čítacieho rámca mRNA. V praxi sa tento prístup osvedčil a analýzy výsledných mutantných 

línií potvrdili správnosť zostrihu daného transkriptu (Obr. 22b). Navyše mali mutantné línie pripravené 

novým prístupom zásadne odlišný fenotyp od divého typu a mutantov pripravených “klasickým 

prístupom”, čo malo zásadný dopad na interpretáciu efektu danej mutácie (Ako et al., 2017).  

Obr. 22 Intragénna delécia pri zachovaní funkčného intrónu. a Zhora: exón-intrón kompozícia DEK1 génu v 
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Figure 2. DEK1-Linker knock-out. Schematic representation of the DEK1-Linker knock-out strategies 
using the (a) G1 and (b) G2 vectors and elimination of the hygromycin resistance cassette (HRC) (light 
blue box) by Cre/loxP-mediated recombination. The grey boxes correspond to exons in the P. patens 
DEK1 gene. Introns are colored in orange, with the exception of introns 17 (blue) and 23 (red). The 5! 
and 3! targeting sequences (TS) are boxed. The loxP sites are shown as vertical black lines. Numbers 
identify the exons of the DEK1 gene. (c) cDNA sequencing electropherogram of the dek1∆linkerG1/cre 
DEK1 transcript showing deletion of exon 18–23 and retention of the loxP-harboring hybrid intron 
17/23, creating a premature termination code (red box). (d) cDNA sequencing electropherogram of the 
dek1∆linkerG2/cre DEK1 transcript showing in-frame fusion of exons 17, 18 and 24. (e) Phenotype of 
3-week-old dek1∆linkerG1/cre and dek1∆linkerG2/cre plants. For comparison, wild-type (WT) and ∆dek1 
are also shown. WT plants with developing gametophores. dek1∆linkerG1/cre and dek1∆linkerG2/cre 
mutant plants are showing filamentous growth and aborted buds (arrows). dek1∆linkerG1/cre bud 
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divom type (WT) a dizajn delečného konštruktu (G2). V šedom stlpci je naznačená koncová časť (modrého) 
intrónu 17 a začiatočná časť (zeleného) exónu 18, ktoré sú súčasťou 3’ TS v konštrukte G2. HRC – kazeta 
rezistencie ohraničená LoxP miestami (hrubé čiary po stranách HRC). dek1ΔlinkerG2#1 – genomický lókus 
mutantnej línie po homologickej rekombinácii. dek1ΔlinkerG2/cre – genomický lókus mutantnej línie po 
eliminácii HRC prostredníctvom CRE rekombinázy. b Výsledok sekvenovania cDNA z dek1ΔlinkerG2/cre línie. 
Analýza sekvencie potvrdila správny zostrih exónu a zachovanie predpokladaného čítacieho rámca. Upravené 
podľa Ako et al. 2017. 
 

20. Cielená introdukcia génu (knock-in) prostredníctvom homologickej 

rekombinácie 
Podobne ako môžme prostrednáctvom homologickej rekombinácie gén z genómu vyštiepiť, je ho 

možné včleniť do konkrétneho miesta. Včlenenie pripraveného rekombinantného fragmentu DNA do 

daného miesta genómu P. patens sa v experimentálnej praxi využíva vo viacerých prípadoch.  Napríklad 

pri genetických komplementáciách mutantov, pri príprave nad-expresných línií, alebo pri fúziách 

študovaných génov s fluorescenčnými markermi. Prostredníctvom homologickej rekombinácie sme v 

P. patens schopní včleniť požadovanú sekvenciu do ľubovoľného miesta genómu s vysokou 

presnosťou. V nasledujúcom texte tejto kapitoly si predstavíme dva príklady využitia cielenej 

introdukcie DNA (knock-in): včlenenie génu do tzv. neutrálneho lókusu, a včlenenie fluorescenčného 

markera do konkrétneho miesta študovaného génu. 

 Včlenenie génu do neutrálneho lókusu volíme napríklad pri genetických komplementáciách 

mutantov alebo pri príprave nad-expresných línií. Využívame pritom existenciu tzv. neutrálnych 

lókusov, čo sú oblasti v genóme P. patens, ktorých narušením nedochádza k zmene rastu a vývinu; 

inými slovami, samotné zmeny týchto lókusov (delécie, disrupcie) nemajú žiadny efekt na normálny 

rast a vývin rastliny. Do týchto lókusov včleňujeme pripravené rekombinantné konštrukty. Často 

využívanými sú neutrálne lókusy označené ako Pp108 a PpPIG. 

 Na obrázku 23a je znázornený vektor (MartinB_I), ktorý je možné využiť na prípravu 

konštruktu pre expresiu ľubovoľného génu pod kontrolou Ubiquitin (Ubi) promótora. Ubi promótor 

patrí medzi silné promótory a v P. patens zabezpečuje 10 - 100 až viac-násobnú nad-expresiu daného 

génu. Aktivita tohto promótora je zároveň ubikvitárna, teda Ubi promótor dokáže zabezpečiť expresiu 

daného génu vo väčšine buniek a pletív počas ontogenézy P. patens. Využiť tiež môžme 35S promótor 

(cauliflower mosaic virus promoter), ktorý sa bežne využíva v cievnatých rastlinách, napr. 

v Arabidopsis thaliana, alebo tabaku. V P. patens má však 35S promótor slabšiu aktivitu, predovšetkým 

v bunkách gametofóru. Pre zvýšenie jeho schopnosti iniciovať transkripciu sa preto často klonuje min. 

v dvoch kópiách v tandeme ako 2x35S promótor. 
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Obr. 23 Vektor a konštrukt pre vnesenie génu do neutrálneho lókusu Pp108.  a: Vektor pre inzerciu génu 
pod kontrolou Ubiquitin promótora (konštitutívna expresia, nad-expresia) do lókusu Pp108. b: Konštrukt pre 
expresiu študovaného génu pod kontrolou Ubiquitin (Ubi) promótora. 
 

a a

b
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Vektor MartinB_I pozostáva z 5’ TS a 3’ TS sekvencií (zelené), ktoré sú homologické k neutrálnemu 

lókusu Pp108 a zabezpečia samotnú homologickú rekombináciu v danom lókuse. (Teda, všetko čo sa 

v danom konštrukte nachádza medzi 5’ TS a 3’ TS sa v priebehu homologickej rekombinácie včlení do 

genómu v danom lókuse. Ďalej je súčasťou vektora Ubi promótor (modrý), klonovancie miesto pre gén, 

ktorého expresiu chceme zabezpečiť (s uvedenými miestami pre restrikčné endonukleázy), Terminátor 

(šedá), a kazeta rezistencie voči antibiotiku (červená) ohraničená LoxP miestami. Pre klonovanie v E. 

coli je dôležitá informácia o rezstencii v baktériách (žltá).  

 Zvolený gén môžme do vektora klonovať napr. prostredníctvom IN-FUSION klonovania. Ak 

pre transformáciu P. patens využívame priamu transfekciu protoplastov v PEG, odporúčame konštrukt 

štiepiť restrikčnými endonukleázami po stranách 5’ TS a 3’ TS, teda odštiepiť samotný konštrukt pre 

homologickú rekombináciu od zvyšku vektora. Alternatívou k štiepeniu je daný konštrukt aplifikovať 

PCR, čo však môže byť komplikované, ak je konštrukt príliž dhlý (Obr. 23b). V takom prípade je 

potrebné anticipovať využitie dostupných miest pre RE, prípadne ich upraviť už v pierbehu klonovania. 

 Ďalšie významné využitie cielenej inzercie génu prostredníctvom homologickej rekombinácie 

je príprava fúznych proteínov, napr. fúzia študovaného génu / proteínu s génom pre fluorescenčný 

proteín (Obr. 24). Tento spôsob fúzie s fluorescenčným partnerom umožní sledovať subcelulárnu 

lokalizáciu študovaného proteínu pri zachovaní regulácie expresie daného génu z pôvodného/natívneho 

lókusu v genóme. Nejde teda o náhodnú inkorporáciu fúzneho konštruktu do neznámeho miesta 

genómu, ako to zväčša býva pri iných modelových organizmoch, napr. Arabidopsis thaliana, ale o 

cielené “vloženie” fúzneho partnera priamo pred-, za- alebo do študovaného génu v jeho prirodzenom 

mieste v genóme P. patens. Pre sledovanie subcelulárnej lokalizácie a dynamiky študovaného proteínu 

sa často využívajú tzv. C-terminálne, alebo N-terminálne fúzie s fluorescenčným partnerom. V praxi je 

však v mnohých prípadoch nevyhnutné včleniť fluorescenčný marker “do vnútra” génu, teda priamo 

do, alebo medzi jednotlivé domény študovaného proteínu. Deje sa tak často pri membránových 

proteínoch. V nasledujúcom texte si popíšeme konkrétny prípad, kedy bola cielená intragénna inzercia 

fluorescenčného markera využitá pre lokalizáciu veľkého membránového proteínu DEFECTIVE 

KERNEL 1 (DEK1). Podobný postup je v prípade potreby možné uplatniť pri akomkoľvek 

membránovom, alebo cytosolickom proteíne.  

 Precízna introdukcia fluorescenčného partnera do veľkého génu, akým je DEK1 si vyžaduje 

dva kroky: V prvom kroku vložíme do daného lókusu spolu s fluorescenčným markerom aj kazetu 

rezistencie, ktorá nám uľahčí selekciu vhodných transformantov. V druhom kroku odstránime kazetu 

rezistencie prostredníctvom CRE/LoxP systému, čím umožníme správnu transkripciu a transláciu 

fúzovaného proteínu. 
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Obr. 24 Schematické znázornenie intragénnej inzercie fluorescenčného markera. a zhora: Kódujúca 
sekvencia (CDS) DEK1 génu P. patens. Očíslované obdĺžniky znázorňujú exóny. Čiary nad génom znázorňujú, 
ktoré exóny kódujú príslušné domény DEK1 proteínu (MEM – transmembránová doména, LOOP – centrálna 
slučka, LINKER – úsek spájajúci MEM s C-terminálnou kalpaínovovou proteázaou, ktorá pozostáva 
z katalytickej domény CysPc a C2L domény). Šípka zhora a žltá čiara v exóne 23 naznačujú miesto inzercie 
fluorescenčného markera. Konštrukt pre inzerciu fluorescenčného markera pozostáva z homologických úsekov, 
ktoré ohraničujú miesto plánovanej inzercie z 5‘ strany (tzv. 5‘ targeting sequence, 5‘ TS) a 3‘ strany (tzv. 3‘ 
targeting sequence, 3‘ TS). TS majú spravidla okolo 1000 bp. Za 5‘ TS nasleduje sekvencia kódujúca 
fluorescenčný marker. Táto musí byť in-frame s čítacím rámcom transkriptu. Za sekvenciou fluorescenčného 
markera nasleduje zvyšok sekvencie exónu 23. Sekvencie konštruktu, ktoré sú identické so sekvenciou génu sú 
tiež naznačené prerušovanými čiarami. Nasleduje kazeta rezistencie, ktorá pozostáva z 35S promótora, génu pre 
neomycín fosfo-transerázu II (NPTII) a terminátora transkripcie (Ter). Kazeta rezistencie je ohraničená LoxP 
miestami. CRE/LoxP naznačuje odstránenie kazety rezistencie z primárnych transformantov. b vľavo: schéma 
DEK1 proteínu v divom type, vpravo: schéma DEK1 proteínu s fúznym fluorescenčným markerom 
lokalizovaným v LINKER segmente pred kalpaínovou proteázou. 
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Obr. 25 Lokalizácia DEK1 proteínu vo fúzii s fluorescenčným markerom TdTomato. Záber na mladé 
archegónium v konfokálnom mikroskope. Signál je lokalizovaný v membránach buniek v miestach ich kontaktu 
so susednými bunkami. Príprava línie P. patens s týmto fúznym proteínom prebehla v súľade so schémou na Obr. 
24. Upravené podľa Perroud et al. 2020. 
 

21. Tranzientná expresia fúznych proteínov v protoplastoch 
Izolované protoplasty môžu slúžiť na rýchlu analýzu expresie a lokalizácie študovaného proteínu aj bez 

integrácie konštruktu do genómu P. patens. Výhodou tohto systému sú jednoduchšie konštrukty, ktoré 

nemusia obsahovať 5’TS a 3’TS sekvencie a pred transformáciou ich nie je potrebné linearizovať. 

Vektory pre tranzientnú expresiu fúznych proteínov s fluorescenčnými markermi spravidla neobsahujú 

ani kazetu rezistencie, keďže transformanty je možné detegovať mikroskopicky. Na druhej strane, 

nevýhodou je, že tento systém nezodpovedá situácii bunky v kontexte pletiva; dalo by sa teda povedať, 

že ide o akýsi semi-artificiálny systém. Tranzientná expresia fúznych proteínov v protoplastoch bola 

úspešne využitá pri potvrdení lokalizácie študovaných proteínov v cytoplazmatickej membráne, 

plastidoch, či jadre. 

 

1. Postupujeme rovnako ako pri transformácii protoplastov - kapitola 12, body 1 až 9.  

2. Po sedimentácii transformovaných protoplastov ich však nie je potrebné zmiešať s PRMT médiom. 

Protoplasty rozsuspendujeme v roztoku PW (ca. 3 ml v 15ml skúmavke). Skúmavku zvoľna uzavrieme 

a inkubujeme v naklonenej horizontálnej polohe, čo umožní zvýšiť plochu kontaktu roztoku so 

vzduchom.  

3. Fúzne proteíny, ktorých expresia je kontrolovaná konštitutívnym ubiquitínovým promótorm je 

možné detegovať už po niekoľkých hodinách po transformácii, zväčša však v období 24 až 72 hodín po 

transformácii.  

 Takto tranzientne exprimované proteíny detegujeme podľa zvoleného fúzneho partnera 

a samotného účelu exprimentu buď prostredníctvom PAGE, Western-blot analýzy, alebo 

mikroskopickej analýzy. Príklad tranzientnej expresie dvoch rôznych študovaných proteínov vo fúzii 

s rovnakým fluorescenčným markerom v protoplastoch je na Obr. 26. 

 

DEK1-TdTomato ©P.-F. Perroud
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Obr. 26 Tranzientná expresia fúzneho proteínu v protoplastoch. Zábery na jednotlivé protoplasty 
v konfokálnom mikroskope. a-c proteín vo fúzii s tRFP (červený fluorescenčný proteín), ktorý lokalizuje v oblasti 
cytolplazmatickej membrány.  d-f proteín vo fúzii s tRFP, ktorý lokalizuje v cytoplazme v  konatkte s plastidmi. 
a, d špecifiký signál tRFP. b, e záber v bielom svetle. c, f spojené. V spodnej časti je mapa „prázdneho“ vektora 
použitého pre klonovanie fúzneho konštruktu. Ide o jednoduchý vektor, ktorý okrem základných súčastí obsahuje 
konštitutívny Ubiquitin promótor, klonovacie miesto pre cieľové gény a terminátor. 
 

 

22. Promótor::GUS reportérové línie 
Promótor::GUS línie využívame pre detekciu expresie študovaného génu vrámci pletív a orgánov 

rastlín. Táto metóda nám poskytuje priestorovú a kvantitatívnu informáciu o aktivite promótora daného 

génu.  Pri detekcii sledujeme aktivitu enzýmu b-glukuronidáza (GUS), ktorý mení bezfarebný substrát 

na farebný. Enzým GUS je kódovaný bakteriálnym génom uidA, ktorý pri príprave reportérových línií 

a b c

d e f
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začleníme za promótor študovaného génu. Podľa miesta a intenzity sfarbenia je teda možné určiť, 

v ktorých bunkách je daný promótor aktívny a aká je jeho sila. Ako substrát pre GUS sa používa tzv. 

X-Gluc (5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid), ktorá je aktivitou GUS 

premenená na modro-sfarbené 5,5'-dibromo-4,4'-dichloro-indigo (diX-indigo).  

 
Obr. 27 Princíp detekcie aktivity promótora prostredníctvom fúzie s GUS reportérom. a Detekcia aktivity 
promótora génu X. Promótor génu X vo fúzii s génom uidA, ktorý kóduje enzým GUS sa zavedie do genómu 
študovanej rastliny. V bunkách kde je tento promótor neaktívny (vľavo) nedochádza k expresii enzýmu GUS 
a bezfarebný X-Gluc ostáva nezmenený. V bunkách, kde je promótor génu X aktívny (vpravo), dochádza 
k expresii enzýmu GUS, ktorý modifikuje bezfarebný X-Gluc na modro-sfarbené diX-indigo. b Vektor pre 
prípravu promótor-GUS konštruktu. Vektor pozostáva z 5‘ TS a 3‘ TS sekvencií, ktoré zabezpečia cielenú 
inzerciu konštruktu do neutrálneho lókusu (v tomto prípade PpPIG1) prostredníctvom homologickej 
rekombinácie. Študovaný promótor je možné včleniť pred sekvenciu prvého markera (v tomto vektore GFP), 
ktorý je in-frame s génom uidA kódujúcim GUS. Nasleduje terminátor a kazeta rezistencie pre selekciu 
transformantov P. patens. c Príklady detekcie GUS aktivity v rôznych pletivách gametofytu P. patens (Rathgeb 
et al. 2020). 
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23. Detekcia GUS signálu 
Postup prípravy roztokov potrebných pre GUS-farbenie je uvedený v Apendixe XI. 

Pre GUS-farbenie a následnú mikroskopickú analýzu nie je potrebné rastlinný materiál fixovať vo 

fixačných činidlách. Proces fixácie môže znížiť výslednú intenzitu farebného signálu. Ak sa však 

rozhodneme materiál fixovať, je to možné, a v nasledujúcom texte predstavíme aj takýto postup. 

Fixovaný materiál je možné skladovať dlhšiu dobu pre potreby neskorších analýz. Bez ohľadu na to, či 

použijeme nefixovaný, alebo fixovaný materiál, je potrebné sledovať nežiadúce efekty, ako je napr. 

nešpecifická difúzia GUS signálu vrámci pletiva. Je preto potrebné každú líniu analyzovať 

opakovane, v rôznych časových odpstupoch po začatí farbenia a pri optimalizácii použitých roztokov.  

 

Farbenie nefixovaného materiálu: 

1. Pripravíme čerstvý GUS-reagenčný roztok (Apendix XI). 

2. Pletivo transgénnych rastlín prenesieme do GUS-reagenčného roztoku. Dbáme na to, aby sme pletivo 

pri manipulácii mechanicky nepoškodili. 

3. Inkubujeme pri 37°C v tme. Čas inkubácie je potrebné určiť empíricky, osobitne pre danú líniu (začať 

môžme v hodinových intervaloch a postupne čas zvyšovať na 24 až 48 hodín). 

4. Reagenčný roztok nahradíme 100% etanolom. Etanolom odstránime z pletiva chlorofyl, ktorý 

maskuje signál GUS farbenia. Inkubujeme 10 min. 

5. Pokračujeme premývaním v 70% etanole až do úplného odstránenia chlorofylu. 

6. 70% etanol nahradíme zmesou 50% etanolu a 50% glycerolu. V tejto zmesi môžme materiál 

mikroskopicky analyzovať, alebo uskladniť v chladničke pri 4°C.  

 V prípade, že uprednostníme materiál fixovať, môžme tak spraviť pred samotným farbením, 

alebo po farbení s následným odstránením chlorofylu. Pred farbením fixujeme materiál vo fixačnom 

roztoku 30 min pri laboratórnej teplote. Následne materiál premyjeme minimálne 3x po 10 min vo 

fosfátovom tlmivom roztoku. Po farbení zameníme GUS-reagenčný roztok za 0,5% formaldehyd/para-

formaldehyd a inkubujeme 5 min pri laboratórnej teplote. Odpipetujeme fixačný roztok a k vzorke 

pridáme roztok 5% kyseliny octovej; inkubujeme 5 min. Postupne vzrku premývame v gradiente 

etanolu v 5 min intervaloch (30%, 50%, 70% a 100% etanol, až kým neodstránime zbytky chlorofylu).  

 

24. Indukovateľná expresia génov  
Indukovateľná expresia transgénu je molekulárno-genetickým nástrojom pre analýzu funkcie daného 

génu. Touto technikou zabezpečíme expresiu (často nad-expresiu) daného génu vo zvolenom 

vývinovom štádiu modelového organizmu a zároveň v obmedzenom časovom rozmedzí od začiatku 

indukcie po postupné odznenie indukcie. Dosiahnutú hladinu (nad)expresie indukovaného génu je 

možné analyzovať v čase prostredníctvom qPCR. Akumuláciu produktu daného génu (ak sa jedná 

o proteín) prostredníctvom western imunoblot analýzy, prípadne mikroskopicky za predpokladu 
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funkčnej fúzie s fluorescenčným markerom (napr. GFP). Najčastejšie využívanými indukovateľnými 

systémami, ktoré sa využívajú v P. patens (a v rastlinách všeobecne) sú teplom-indukovaný (heat-

shock) systém a tzv. XVE estrogénový systém , pri ktorom sa na indukciu využíva hormón b-estradiol. 

Indukcia cieľových génov sa využíva pri štúdiu funkcie daného génu (gain of function), alebo pri 

produkcii rekombinantných proteínov pre rôzne funkčné alebo štruktúrne analýzy. 

 Heat-shock systém využíva izolované promótory génov kódujúcich tzv. Heat Shock Proteins 

(HSPs), ktoré zabezpečujú rýchlu ochranu a reparáciu bunkových proteínov v odpovedi na zvýšenú 

teplotu. V P. patens sa od roku 2005 úspešne využíva heat-shock promótor izolovaný zo sóje 

Gmhsp17.3B a jeho modifikácie. Indukcia expresie riadenej týmto promótorom (pGmhsp) dokáže 

zabezpečiť ca. 10 až 100-krát vyššiu expresiu (resp. akumuláciu transkriptu) daného génu oproti 

kontrolným (neidnukovaným) podmienkam. Nevýhodou tohto systému je jeho krátkodobá 

využiteľnosť. Opakovaná a predlžovaná indukcia vedie k atenuácii pGmhsp promótora a má závažný 

negatívny vplyv na rast a vývin P. patens. 

 
Obr. 28 Heat-shock systém pre indukciu expresie génov v P. patens. a Vektor s heat-shock indukovateľným 
promótorom pre expresiu GFP-GUS reportérových génov. b Detekcia GUS signálu v neindukovaných rastlinách 
(ľavý stlpec) a po indukcii (pravý stlpec), upravené podľa Saidi et al. 2005. 
 
 Na obrázku 28 a je znázornený vektor obsahujúci indukovateľný heat-shock promótor Gmhsp. 

Vo vektore sú za týmto promótorom v tandeme dva reportérové gény, GFP a GUS, spolu so signálnou 

sekvenciou pre ich transport do jadra bunky (NLS). Pre selekciu transformantov je vo vektore kazeta 

rezistencie voči hygromycínu (35S:HSPII-CamVter), ohraničené LoxP miestami. Konštrukt je 

dizajnovaný pre jeho cielenú integráciu do tzv. neutrálneho lókusu Pp108 prostredníctvom 

homologickej rekombinácie. Tento vektor je možné použiť pre indukovateľnú expresiu ľubovoľného 

a b
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génu po zámene NLS-GFP-GUS reportérovej sekvencie za daný cieľový gén (napr. prostredníctvom 

IN-FUSION klonovania).  

 Samotná indukcia prebieha veľmi jednoducho. Transgénne rastliny kultivujeme pri 

štandardných podmienkach (24-25 °C) do požadovaného štádia. Indukujeme zvýšenou teplotou 

prostredia na 38 °C po dobu jednej hodiny (napr. prenesením kultúr do vhodného inkubátora). Kultúry 

následne vrátime do štandardných podmienok. Indukovaná (zvýšená) expresia spravidla trvá ca. 12 

nasledujúcich hodín. Indukciu je možné opakovať v ca. 11 h cykloch, ako sme však spomenuli vyššie, 

pri opakovanej teplotnej indukcii (po dobu jedného týždňa a viac) postupne dochádza k atenuácii 

pGmhsp pri súčasnom poškodení pletív P. patens. 

 Estrogénový systém indukcie b-estradiolom je v súčasnosti preferovaným stabilným systémom 

pre indukovateľnú (kondicionálnu) expresiu génov v P. patens. Tento systém využíva chimérický 

transkripčný aktivátor XVE, ktorý je schopný iniciovať expresiu cieľového génu po väzbe s b-

estradiolom. Samotný transkripčný aktivátor XVE pozostáva z troch funkčných zložiek: DNA-

väzobnej domény bakteriálneho represora LexA (X), transkripčnej aktivačnej domény VP16 (V) 

a regulačnej oblasti ľudského estrogénového receptora (E). XVE je v bunkách exprimovaný pod 

konštitutívnym promótorom, ktorý zabezpečí jeho prítomnosť v čo množno najväčšom počte buniek 

a pletív. V P. patens sa osvedčil tzv. GX8 promótor (5’UTR+prmótorová oblasť génu pre kinezín 

KINID1a), ktorý je vysoko aktívny ako v bunkách protoném, tak v bunkách a pletivách gametofórov. 

Ďalšou samostatnou súčasťou tohto systému je LexA operátor s minimálnym 35S prmótorom. Pod ich 

kontrolou je samotná indukovaná expresia cieľového génu. Po pridaní b-estradiolu dôjde k aktivácii 

XVE, ktorý sa následne viaže na LexA operátor a zabezpečí iniciáciu transkripcie z minimálneho 35S 

promótora prostredníctvom RNA-polymerázy II. Autori Kubo et al. (2013) vytvorili pre tento 

indukovateľný systém v P. patens vektor pGX8, ktorý je dostupný a je ho možné použiť pre 

indukovateľnú expresiu ľubovoľného cieľového génu. Testovanie tohto systému ukázalo, že expresiu 

študovaných génov bolo možné zvýšiť z nuly na 100 a viac-násobne už po 3-6 hodinách indukcie. 

Kontinuálna indukcia pri stabilne vysokej expresii bola zazanamenaná po dobu 4 dní. Ukázalo sa tiež, 

že je možné simultánne indukovať viacero cieľových génov naraz v stabilných transgénnych rastlinách. 

Napríklad, ak by sme chceli indukovať dva gény naraz, jeden z nich by sme klonovali do pGX8 vektora, 

ako je popísané nižšie, a druhý by sme inzertovali do iného neutrálneho lókusu. V prípade druhého génu 

je postačujúce pripraviť konštrukt s LexA operátorom a minimálnym 35S promótorom. Expresia XVE 

aktivátora je pritom dostatočná len z jedného z konštruktov. 

Na obrázku 29 nižšie je znázornená mapa „prázdneho“ pGX8 vektora a princíp samotnej indukcie.  

Stručne je postup indukcie nasledovný: 

1. Cieľový gén klonujeme za LexA operátor a minimálny 35S promótor. 

2. Konštrukt po linearizácii použijeme pre transformáciu protoplastov (viď kapitolu 12) 

3. Selekcia a genotypizácia transgénnych rastlín. 
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4. Rastliny kultivujeme do požadovaného štádia. 

5. Pre potreby indukcie pripravíme zásobný roztok, (napr. 10 mM) b-estradiolu v DMSO. Ten 

uchovávame pri – 20 °C.  

6. Pre samotnú indukciu pripravíme roztok b-estradiolu v požadovanej koncentrácii (zväčša v rozmedzí 

0, 01 až 1, 0 µM). Roztok môžme pripraviť v sterilnej vode, prípadne v tekutom médiu, ktoré zodpovedá 

médiu požitého pre rast experimentálnych rastlín. 

7. Roztok b-estradiolu aplikujeme na rastlinný materiál. (aplikácia závisí od spôsobu kultivácie; ak 

napr. kultivujeme protonémy, alebo gametofóry na médiách v Petriho miske, materiál zalejeme 

niekoľkými mililitrami roztoku). Materiál je tiež možné odobrať a ponoriť do indukčného roztoku. 

8. Akumuláciu transkriptu indukovaného génu v rôznych časových intervaloch sledujeme na základe 

RT qPCR. Pre časo-priestorovú detekciu je potrebné študovaný gén fuzovať s fluorescenčným 

markerom.  

Tu je potrebné zdôrazniť, že efekt rôznych koncentrácií b-estradiolu na hladinu indukovaného 

transkriptu môže v rôznych transgénnych líniách varírovať. Preto je pre každú študovanú líniu vhodné 

odtestovať viaceré koncentrácie a rôzne doby indukcie.  
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Obr. 29 Indukovateľný estrogénový systém expresie génov v P. patens. a pGX8 vektor. Tento vektor obsahuje 
všetky potrebné komponenty pre indukovateľnú expresiu cieľového génu. Tieto zahŕňajú: LexA operátor, 
minimálny 35S promótor, gateway kazetu (pre klonovanie cieľového génu; alternatívne je však možné využiť In-
Fusion klonovanie), GX8 promótor, XVE transkripčný aktivátor (pozostáva z troch komponentov – LexA DNA-

Figure 2.  Spatial expression patterns of NGG induced by
P. patens XVE system.  Fluorescence images of protonemata
(A) and gametophores (B) of GX6-NGG#63 and GX8-NGG#4
lines. Fluorescent signals were observed after 24 h inoculation
in water with (+) or without (-) 1 µM β-estradiol. Yellowish color
of leaf veins in GX8-NGG#4 is caused by reflection but not by
NGG signals. (C) Magnified views of apexes of gametophores
in GX6-NGG#63 and GX8-NGG#4 lines. Pictures in A, B, and
C panels are at the same magnification. Bars = 100 µm.
doi: 10.1371/journal.pone.0077356.g002

± 1.2 copies per pg total RNA with and without heat shock for 1
h at 38°C, respectively (Figure 3B).

We next quantified transcript amounts of NGG and TUA1 in
protonemata incubated with β-estradiol for 24 h for each of GX-
NGG line by RT-qPCR (Figure 4). Each protonema sample
was incubated with or without β-estradiol for 24 h. Without β-
estradiol, 3.0 ± 0.1 and 0.4 ± 0.0 copies per pg total RNA of
NGG transcripts accumulated in GX6-NGG and GX8-NGG
lines, respectively. By contrast, with β-estradiol, 180.2 ± 13.2
and 72.7 ± 2.4 copies per pg total RNA of NGG transcripts
accumulated in GX6-NGG and GX8-NGG lines, respectively. In
the case of TUA1 transcripts, we could not detect significant
differences in any line with or without β-estradiol. Independent
transgenic lines harboring the same single GX-NGG construct
showed similar NGG transcript amounts with or without β-

Figure 3.  Amounts of NGG and TUA1 transcripts in
Pm35S:NGG, Pact1:NGG, and HSP:NGG lines.  (A, B)
Transcript amounts of NGG (A) and TUA1 (B) in protonemata
incubated for 8 days after propagation. Three independently
transformed lines harboring a single copy of each DNA
fragment at the PIG1 targeting site were analyzed (Figures S4
to S6). Copy numbers of the NGG and TUA1 transcripts per pg
total RNA were estimated by RT-qPCR. In HSP:NGG lines,
protonemata were cultured for 8 days at 25°C and collected
after 1 h incubation at 25°C (crosses) or 38°C (squares).
doi: 10.1371/journal.pone.0077356.g003
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transgenic lines harboring the same single GX-NGG construct
showed similar NGG transcript amounts with or without β-

Figure 3.  Amounts of NGG and TUA1 transcripts in
Pm35S:NGG, Pact1:NGG, and HSP:NGG lines.  (A, B)
Transcript amounts of NGG (A) and TUA1 (B) in protonemata
incubated for 8 days after propagation. Three independently
transformed lines harboring a single copy of each DNA
fragment at the PIG1 targeting site were analyzed (Figures S4
to S6). Copy numbers of the NGG and TUA1 transcripts per pg
total RNA were estimated by RT-qPCR. In HSP:NGG lines,
protonemata were cultured for 8 days at 25°C and collected
after 1 h incubation at 25°C (crosses) or 38°C (squares).
doi: 10.1371/journal.pone.0077356.g003
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väzobnej domény, transkripčnej aktivačnej domény VP16 a regulačnej ligand-väzobnej domény estrogénového 
receptora). Vektor je dizajnovaný pre cielenú inzerciu celého konštruktu do neutrálneho lókusu PpPIG1 
prostredníctvom homologickej rekombinácie. Pre selekciu stabilných transformantov vektor obsahuje kazetu 
rezistencie voči hygromycínu. b Princíp aktivácie: Konštitutívny promótor GX8 zabezpečí expresiu chimérického 
transkripčného aktivátora XVE. Ten je však nekatívny. Po pridaní b-estradiolu dôjde k jeho väzbe na XVE, čo 
následne umožní väzbu takto aktivovaného XVE na LexA operátor. XVE zabezpečí iniciáciu transkripcie 
z minimálneho 35S promótora, ktorý sa nachádza vo fúzii s operátorom. c Mikroskopická analýza indukcie 
fluorescenčného proteínu. V hornej časti je záber na protonémy (vľavo) a gametofór (vpravo) bez indukcie (24h 
ošetrenie vodou). V dolnej časti je záber na protonémy a gametofór po 24 hodinovej indukcii b-estradiolom. 
Fluorescenčný signál je lokalizovaný v jadrách buniek, upravené podľa Kubo et al. 2013.  
 

25. Utlmenie expresie génu prostredníctvom artificiálnej mikroRNA 

(amiRNA) 
Artificiálna mikroRNA (amiRNA, amiR) sa využíva pre zníženie expresie cieľového génu („gene down-

regulation“, „gene silencing“, „gene knock-down“). Tento systém využíva prirodzený bunkový 

mechanizmus regulácie expresie génov, kedy regulačné RNA, tzv. mikroRNA (microRNA, miRNA) 

zabezpečujú potlačenie expresie cieľového génu (Obr. 30). 

 Tento molekulárny nástroj je možné uplatniť v indukovateľnom systéme, čo umožňuje výrazne 

znížiť akumuláciu transkriptu študovaného génu v danom vývinovom štádiu a v danom časovom úseku. 

Uplatniť ho tiež možno v konštitutívnom, neindukovateľnom móde.  

 
Obr. 30 Biogenéza miRNA. V skratke prebieha biogenéza miRNA nasledovne: Dôjde k transkripcii génu, ktorý 
kóduje primárnu miRNA (pri-microRNA). Tá je rozpoznaná proteínovým komplexom, ktorý ju štiepi a vytvorí 
tzv. prekurzorovú miRNA (pre-microRNA). Táto je za účasti ďalsích proteínov transportovaná do cytoplazmy, 
kde je rozpoznaná Dicer komplexom, ktorý ju ďalej špecificky štiepi a vytvorí krátky duplex miRNA konečnej 

Winter et al., 2009, Nature Cell Biol
https://www.nature.com/articles/ncb0309-228

http://wmd3.weigelworld.org/cgi-bin/webapp.cgi?page=Home;project=stdwmd
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dĺžky. Funkčné vlákno miRNA (na obrázku červenou) je za účasti proteínu zo skupiny Argonaute (Ago) 
zakomponované do RISC (RNA-induced silencing complex). Komplementárne vlákno (na obrázku čiernou, 
nazývané tiež „passenger stand“ alebo miRNA*, je degradované). Na základe komplementarity s miRNA je RISC 
navedený k transkriptu cieľového génu, ktorý eliminuje štiepením. Upravené podľa Winter et al. 2009. 
 

 Artificiálna miRNA (amiRNA) predstavuje miRNA špecificky navrhnutú pre účely utlmenia 

expresie cieľového génu (gene silencing). Pre modelové rastliny, vrátane P. patens, existujú 

bioinformatické a molekulárne nástroje pre návrh a prípravu amiRNA konštruktov. V praxi sa využíva 

vektor pRS300, ktorý obsahuje sekvenciu prekurzorovej Pre-miRNA319a z A. thaliana (Obr. 31). Jej 

pôvodná sekvencia miRNA (21 bp) sa vo vektore nahradí novou, artificiálnou sekvenciou (amiRNA), 

špecificky navrhnutou pre utlmenie študovaného cieľového génu. Zámenu pôvodnej miRNA za amiRNA 

dosiahneme mutagenézou na základe PCR. Pre dizajn amiRNA a návrh potrebných komponentov sú 

dostupné viaceré bioinformatické nástroje, napr. WMD3 (Web MicroRNA Designer): 

http://wmd3.weigelworld.org, ktorý sa úspešne využíva aj pre potreby P. patens. 

Techniku amiRNA je možné využiť pre simultánne utlmenie viacerých génov naraz a tiež pre ultmenie 

špecifických produktov diferenciálneho zostrihu (spliceform specific silencing). 

 

a

b

miRNA

miRNA*
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Obr. 31 Utlmenie expresie cieľového génu prostredníctvom amiRNA. a Vektor pRS300 so sekvenciou 
prekurzorovej miRNA319a. Vrámci Pre-miRNA319a sú naznačené oblasti samotnej miRNA (červenou) a miRNA* 
(šedou). b Schéma prípravy a aktivity amiRNA (amiR). Zľava: slučka prekurzorovej miRNA s naznačenými 
sekvenciami miRNA (miR) a miRNA* (miR*). A, B, a I až IV naznačujú primery pre PCR-mutagenézu. 
Mutagenézou dôjde k zámene pôvodnej miR a mR* za amiRNA (amiR) a amiRNA* (amiR*). Vektor s amiRNA 
sa použije na transformáciu modelového organizmu. V bunkách dôjde k úprave prekurzorovej miRNA 
a uvoľneniu amiRNA. Tá spolu s komplexom RISC zabezpečí specifické štiepenie transkriptu cieľového génu. 
 

Postup návrhu a klonovania amiRNA využitím programu WMD3 je nasledovný v bodoch nižšie. 

Detailné inštrukcie sú uvedené na stránke programu. 

1. Podľa inštrukcií na web-stránke programu (Obr. 32) najprv zadáme sekvenciu transkriptu cieľového 

génu. Program následne navrhne možné sekvencie amiRNA pre cieľový gén a zoradí ich podľa miery 

predpokladanej účinnosti. 

2. V ďalšom kroku zadáme sekvenciu vybranej amiRNA, na základe ktorej program navrhne 4 

oligonukleotidové primery (I – IV). Tieto budú slúžiť pre PCR-mutagenézu a zámenu pôvodných 

miRNA-miRNA*  vo vektore pRS300. 

 
Obr. 32 Návrh amiRNA prostredníctvom WMD3. a V prvom kroku zadáme sekvenciu (prípadne ID) cieľového 
génu. b Program navrhne možné sekvencie amiRNA pre zadaný cieľový gén a zoradí ich poďa predpokladanej 

b

c

a
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účinnosti. c Po zadaní vybranej sekvencie amiRNA program navrhne štyri oligonukleotidové primery (I – IV), 
ktoré sa využijú pri klonovaní amiRNA do vektora. 
 
3. Nasleduje séria PCR reakcií v priebehu ktorých pripravíme pozmenenú (mutovanú) formu 

miRNA319a na základe templátu z vektora pRS300 (Obr. 33). Uvedieme konkrétny príklad: Program 

WMD3 vygeneroval nasledujúcu sekvenciu amiRNA: TGCATAGGATTTTAACCGCAG. K nej 

prislúchajúce primery I – IV: 

I miR-s gaTGCATAGGATTTTAACCGCAGtctctcttttgtattcc 
II miR-a gaCTGCGGTTAAAATCCTATGCAtcaaagagaatcaatga 
III miR*s gaCTACGGTTAAAATGCTATGCTtcacaggtcgtgatatg 
IV miR*a gaAGCATAGCATTTTAACCGTAGtctacatatatattcct 
K dispozícii máme taktiež primery A a B, ktoré hybridizujú k pôvodnej miRNA319a vo vektore: A: 5’ 

CTG CAA GGC GAT TAA GTT GGG TAA C 3’, B: 5’ GCG GAT AAC AAT TTC ACA CAG GAA 

ACA G 3’.  

Pripravíme 4 PCR reakcie tak, ako je naznačené na Obr. 33 nižšie: 
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Obr. 33 Príprava amiRNA. a Schematické znázornenie slučky pre-miRNA319a s pôvodnými segmentami 
miRNA* (miR*) a miRNA (miR) (červenou) a po modifikácii s amiRNA* (amiR*) a amiRNA (amiR) (modrou). 
Znázornené sú zároveň primery, ktoré generuje WMD3 pre danú navrhnutú amiRNA sekvenciu. Nižšie je kľúč, 
prodľa ktorého na základe viacerých PCR zameníme pôvodné miRNA oblasti za navrhnuté amiRNA. b 
Schematické znázornenie jednotlivých PCR podľa kľúča v časti a. 
 
4. PCR fragment s amiRNA sekvenciami je po purifikácii pripravený na ďalšie klonovanie do vhodného 

vektora. Správnosť fragmentu je vhodné preveriť sekvenovaním.  

V tomto momente sa znova dostávame k možnosti indukovateľného, alebo konštitutívneho 

(neindukovateľného) utlmenia cieľového génu prostredníctvom amiRNA. Podľa toho volíme vektor, do 

ktorého pripravený fragment s amiRNA klonujeme. V prípade konštitutívneho systému volíme vektor 

s konštitutívnym promótorom, (Obr. 23 , kapitola 20). V prípade indukovateľného systému volíme 

napr. vektor pGX8 (Obr. 29, kapitola 24). 

 

26. CRISPR/Cas (clustered regularly interspaced short palindromic 

repeats/CRISPR-associated protein)  
 

Technológia editovania genómu rastlín prostredníctvom CRISPR/Cas by sa v súčasnosti dala nazvať 

ako revolučná. Táto metóda má potenciál umožniť cielenú mutagenézu aj v cievnatých rastlinách, 

vrátane krytosemenných rastlín, čo ešte donedávna nebolo vôbec možné. Aj keď sa pokusy o aplikáciu 

tejto techniky v rastlinách sporadicky objavovali už skôr, skutočne efektívne a reálne fungujúce 

postupy zaznamenávame približne až od roku 2016. Technológia CRISPR/Cas sa v súčasnosti 

dramaticky vyvíja a prináša nové, efektívnejšie modifikácie. Stále však platí, že CRISPR/Cas 

v súčasnosti využíva ako rutinnú techniku stále malé percento laboratórií a jej využitie je omnoho 

efektívnejšie v modelových organizmoch ako Marchantia polymorpha a Physcomitrium patens 

v porovnaní s Arabidopsis thaliana, alebo inými krytosemennými rastlinami. 

 CRISPR/Cas systém je odvodený od prokaryotického obranného mechanizmu, ktorý využíva 

špecifické elementy RNA (tzv. CRISPR RNA, crRNA) a s nimi asociované nukleázy (napr. Cas9 pri 

Streptococcus pyogenes), ktoré rozpoznávajú a poškodzujú cudzorodé genetické elemnty. Správnu 

topológiu a funkciu crRNA v rámci Cas9 zbezpečuje jej interakcia s tzv. trans-activating crRNA 

(tracrRNA). Fúziou crRNA a tracrRNA je možné pripraviť tzv. single guide RNA (sgRNA). Pri 

rozpoznaní cieľovej sekvencie DNA dôjde v oblasti motívu, ktorý sa označuje ako protospacer 

adjacent motif (PAM), k aktivácii Cas9 nukleázy, ktorá vytvorí dvoj-vláknový zlom. Takýto zlom 

rozpoznáva opravný mechanizmus non-homologous end joining (NHEJ), prípadne iný alternatívny 

opravný mechanizmus, ktorý zabezpečí opätovné spojenie prerušených vlákien DNA. Pri tomto procese 

v danom mieste dochádza k mutáciám oproti pôvodnej sekvencii. Základné komponenty CRISPR/Cas9 

komplexu sú znázornené na Obr. 34.  
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Výhodou CRISPR/Cas9 mutagenézy oproti „klasickej“ mutagenéze prostredníctvom homologickej 

rekombinácie je mnoho-násobne vyššia efektivita (teda vyšší počet transformantov s mutáciou cieľovej 

skvencie) a možnosť simultánnej mutagenézy viacerých cieľových génov naraz. K nevýhodám patrí 

variabilita mutácií vrámci cieľovej sekvencie, kde môže dochádzať k jedno- alebo niekoľko-

nukleotidovým deléciám, prípadne inzerciám. Súčasný dynamický vývoj tejto techológie však okrem 

iných parametrov výrazne zvyšuje aj presnosť a špecificitu danej mutácie. Dôležité je tiež spomenúť, 

že okrem „jednoduchej“ mutagenézy vybranej sekvencie v genóme je CRISPR/Cas systém 

adaptovateľný pre mnohé ďalšie aplikácie, napr. rozsiahle delécie génov, inzercie génov, cielené 

značenie sekvencií v genóme, cielené zavedenie transkripčných cis-regulátorov, či zavádzanie 

epigenetických signálov ako sú metylácie a acetylácie do konkrétnych miest v genóme. 

 
Obr. 34 CRISPR/Cas9 mechanizmus. Cieľová sekvencia DNA (modrou) je rozpoznaná špecifickou CRISPR 
RNA (crRNA, žltou). crRNA asociuje s trans-activating crRNA (tracrRNA, zelenou). Na rozhraní kontaktu crRNA 
a PAM (protospacer adjacent motif) dochádza k zlomu v cieľovej sekvencii DNA. Zlom je následne spojený 
prostredníctvom NHEJ (non-homologous end joining) mechanizmu, ktorý v danom mieste zavádza mutácie. 
 

 Keďže sa technológie využívajúce CRISPR/Cas dynamicky vyvíjajú, v nasledujúcom texte si 

popíšeme len základné  kroky pri návrhu mutagenézy cieľového génu.  

Kľúčovým krokom pre mutagenézu prostredníctvom CRISPR/Cas9 je návrh guide RNA (gRNA, ktorá 

zodpovedá crRNA) pre cieľový gén. Na tento účel je v súčasnosti možné využiť bioinformatické 

nástroje ako napr. CRISPOR (http://crispor.tefor.net). CRISPOR patrí v súčasnosti medzi najviac 

využívané programy pre návrh gRNA pre rôzne organizmy, vrátane rastlín a P. patens. 

 

mutácia

dvoj-vláknový zlom 

NHEJ oprava

cieľová DNA

nukleáza
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1. V prvom kroku zadáme sekvenciu cieľového génu, ktorý chceme mutovať. Obyčajne volíme 

sekvenciu konkrétneho exónu z genomickej DNA. Pozor, nezadávame sekvenciu transkriptu, resp. 

cDNA! To by mohlo viesť k návrhu gRNA, ktorá presahuje cez dva „susedné“ exóny a takúto sekvenciu 

by v genomickej DNA nebolo možné rozpoznať. 

Spolu so sekvenciou cieľového exónu zadáme príslušný genóm organizmu, ktorého gén chceme 

mutovať a plánovaný Cas systém, napr. Cas9, pre selekciu PAM sekvencií. Kurátori tohto programu 

ponúkajú možnosť zaradiť aj genóm, ktorý nie je v ponuke, ak ním používatelia disponujú. 

 

Obr. 35 Návrh gRNA prostredníctvom programu CRISPOR (http://crispor.tefor.net). V prvých krokoch 
zadáme sekvenciu cieľového génu (Step 1), príslušný genóm (Step 2) a PAM pre daný Cas systém. 
 
2. Program vyhodnotí zadané dáta a navrhne potenciálne gRNA. V ďalšom okne ich naznačí spolu 

s príslušným PAM k zadanej sekvencii a zoradí podľa predpokladanej efektivity. Predpokladané miesto 

zlomu v DNA je možné odhadnúť ako -3 nukleotidy v 5‘ smere k PAM. Samotný PAM môže byť 

rozpoznaný na 5‘-3’vlákne, alebo na komplementárnom vlákne. 

 

 
Obr. 36 CRISPOR – vyhodnotenie zadanej cieľovej sekvencie. Pod sekvenciou sú naznačené jednotlivé PAM 
(napr. CCT---). Po kliknutí na ne sa zobrazí celá sekvencia navrhnutej gRNA s doplňujúcimi informáciami. 
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3. V ďalšom okne program zoradí navrhnuté gRNA podľa predpokladanej špecificity a efektivity. 

Dôležitým odkazom je „Cloning/PCR primers“. Po jeho otvorení program zobrazí návody na 

klonovanie danej gRNA podľa toho, aký typ expresie, a teda vektora, sa rozhodneme použiť. 

Navrhnutú sekvenciu gRNA však môžme klonovať podľa vlastného uváženia vzľadom k vektorom, 

ktoré máme k dispozícii. 

 

 
Obr. 37 CRISPOR – navrhnutá gRNA a odkaz na jej klonovanie. Navrhnuté sekvencie gRNA program zoradí 
podľa predpokladanej špecificity a efektivity. Na tomto obrázku je príklad prvého riadku so sekvenciou, ktorá 
bola vyhodnotená ako najefektívnejšia. Prostredníctvom odkazu „Cloning/PCR primers“, ktorý sa nachádza 
v druhom stlpci, nás program presmeruje k podrobným informáciám a odporúčaniam ku klonovaniu danej gRNA. 
 

4. Existuje viacero možností, ako pripraviť konštrukty pre expresiu CRISPR/Cas9. Jednotlivé 

komponenty je možné klonovať spoločne do jedného vektora, ale tiež samostatne. V praxi sa osvedčil 

prístup, kedy sú gRNA a Cas9 exprimované z dvoch samostatných vektorov (Obr. 38). Pri transformácii 

protoplastov v takomto prípade použijeme oba konštrukty naraz. Navyše, pre selekciu transformantov 

môžme využiť tretí konštrukt nesúci kazetu rezistencie (napr. pBNRF, Obr. 15). Ide teda o ko-

transformáciu troma konštruktami, kde jeden zabezpečí expresiu gRNA, ďalší expresiu Cas9 a ďalší 

rezistenciu voči selekčnému činidlu (obyčajne antibiotiku).  

5. Pri transformácii protoplastov postupujeme štandardne, ako je uvedené v kapitole 12. Keďže sa jedná 

o tranzientnú expresiu, jednotlivé konštrukty pred transformáciou nie je potrebné linearizovať. Pri 

tomto type využitia CRISPR/Cas9 teda nedochádza k inegrácii konštruktov do genómu P. patens. 

Na genotypizáciu selektovaných transformantov využívame sekvenovanie oblasti predpokladanej 

mutácie, teda oblasť rozpoznávanú gRNA a priľahlé sekvencie z 5‘ a 3‘ strany. 
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Obr. 38 Expresia komponentov CRISPR/Cas9 zo samostatných konštruktov. a Vľavo: príklad konštruktu 
s klonovanou gRNA (sgAPT2, červenou) pod kontrolou PpU6 promótora. Vpravo: konštrukt s Cas9 pod kontrolou 
ACT1 promótora. b Sekvencia časti konštruktu pTOPO-gRNA-PpAPT2. Zobrazený je koniec promótora PpU6 
(oranžovou), gRNA (sgAPT2, červenou) a tracrRNA (označovaná aj ako gRNA scaffold, šedou/modrou). c 
Shematické znázornenie CRISPR/Cas9 komplexu po asemblácii jendotlivých komponentov z časti a . Upravené 
podľa Collonnier et al. 2017. 
 

 
(A) 
 

 
 
(B) 
 

PpU6 promoter + sgRNA#1 
ATTGAATGTCCATTGAAGCAGACGTGTTGCGACAGGTTAGCGACGATGGG 
TGTAGATGTGATGTGATGTGATGGTGTGGTTCTTCCACGGCGGCGTCCTT 
GCGGTGGCGGAGAAGGGGATATCCCGAAGGAGCGGCAGCGGGAGAGCACA 
AGCAGAAAGGGTGCAGTGAGTGAGTGGGTCCAGCTGGGTGGCTGGCCGAG 
TGGACGCGACCGGGTTTCGAGGGGGCGGGGGAGAAAAGGGATGGAGCGAG 
GGATATAACCCACATGGAATGGAGGTGGGTGTGAAGGCGGGTATATAGGA 
AGGTGGAGGACTTACAACCGAAGAGTATAGTCTAGAGTAGTTTTAGAGCT 
AGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTG 
GCACCGAGTCGGTGCTTTT 
 
 
PpU6 promoter + sgRNA#2 
ATTGAATGTCCATTGAAGCAGACGTGTTGCGACAGGTTAGCGACGATGGG 
TGTAGATGTGATGTGATGTGATGGTGTGGTTCTTCCACGGCGGCGTCCTT 
GCGGTGGCGGAGAAGGGGATATCCCGAAGGAGCGGCAGCGGGAGAGCACA 
AGCAGAAAGGGTGCAGTGAGTGAGTGGGTCCAGCTGGGTGGCTGGCCGAG 
TGGACGCGACCGGGTTTCGAGGGGGCGGGGGAGAAAAGGGATGGAGCGAG 
GGATATAACCCACATGGAATGGAGGTGGGTGTGAAGGCGGGTATATAGGA 
AGGTGGAGGACTTACAACCGGAGCGTTACCGGGACCAGAGTTTTAGAGCT 
AGAAATAGCAAGTTAAAATAAGGCTAGTCCGTTATCAACTTGAAAAAGTG 
GCACCGAGTCGGTGCTTTT 

 
 
Supplemental figure 1. Schematic description of the sgRNA/Sp-hCas9 system. 
(A) Hybridization of sgRNA at target site triggering endonuclease activity of the Sp-hCas9 
protein. (B) Sequences of the sgRNA constructs (U6 promoter from P. patens is indicated in 
orange, the protospacers are in green, the tracRNA is in blue). 
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Na nasledujúcom obrázku 39 sú znázornené niektoré z mutácií, ktoré vznikli v cieľovom géne po 

použití CRISPR/Cas9 systému, aký je naznačený na Obr. 38 vyššie. Ide predovšetkým o niekoľko-

nukleotitové delécie, ktorých následkom došlo k posunu čítacieho rámca v danom géne. 

 
Obr. 39 Príklady mutácií po CRISPR/Cas9 editovaní dvoch génov P. patens. Zelenou sú označené cieľové 
sekvencie rozpoznané gRNA. Bold a zvýraznené žltým sú bodové mutácie. Pomlčkami sú znázornené delécie. 
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úsekov DNA. 

 

27. Reportérové línie 
Reportérové línie slúžia pre vizualizáciu špecifických bunkových typov, bunkových štruktúr a organel 

(cytoskelet, vakuoly, Golgiho aparát, etc..), prípadne špecifických odpovedí buniek na daný signál, ako 
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po krížení, alebo po somatickej hybridizícii.  

 2. Línia Villersexel-mCherry (Vx-mCherry): Línia s konštitutívnou expresiou variantu 

červeného fluorescenčného proteínu (mCherry, difúzny signál v bunkách). Táto línia sa využíva pre 

significantly increased, reaching 100% following CRISPR-
mediated transformation compared to 54% with the classical
strategy (Table 3, Fisher’s exact test P = 0.008).

At the molecular level, junction analyses by PCR genotyping of
the PpAPT locus in G418 and 2-FA-resistant plants (n = 95 for
the ‘CRISPR-Cas9’-mediated transformation and n = 52 for the
‘classical’ mediated transformation) provided evidence for the

integration of the donor vector by at least one HR event in all
the plants isolated from both procedures, leading to either TGR or
TGI events (Figure S6). The ratio between the two types of events
is not significantly different between the two methods of
transformation (Table 3).

Thus, our analyses revealed that the use of CRISPR-Cas9
increases both transformation frequencies (8.4-fold) and GT

sgRNA#1 PAM
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagagtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  WT
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG    (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaC-aTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG   -1 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtcta--gtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  -2 (x6)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctaga--aTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG   -2 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatag------AtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  -6 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatag-------taTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG   -7 (x2)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctag-------TACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG   -7 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagta------------TGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG   -12 (x8)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagt------------ACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  -12 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctaga------------TTGCATTGAGATGCACGTTGG  -12 (x1)
-------------------------------------------GATTGCATTGAGATGCACGTTGG -588 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCAAtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  +2 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCCTgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  +3 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCTATAgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  +5 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCTATGTCTgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG +8 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCTATACTCAgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG      +9 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaTTAGGGAAGAgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG     +10 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaTACCGGAAGAgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG +10 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCTATACTAGACTATgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG  +14 (x1)
AGGCCCTGTGATTAGGGaagagtatagtctagaCTATACTATAGTATgtaTGGTACCGATTGCATTGAGATGCACGTTGG +14 (x1)

sgRNA#2 PAM
TGTTgagcgttaccgggaccagaAGGTGGACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT             WT
TGTTgagcgttaccggg---------TGGACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT   -9 (x1)
TGTTgagcgttaccggga---------GGATGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT                  -9 (x1)
TGTTgagcgttaccggg----------TAACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT                -10 (x1)
TGTTgagcgttaccgggac------------GTCATTGTGGGTGCGATGCCCT -12 (x32)
TGTTgagcgttaccgggac------------GTCATTGTGGGTGCGACGCCCT -12 (x1)
TGTTgagcgttaccgggac------------GTTATTGTGGGTGCGATGCCCT             -12 (x1)
TGTTgagcgttaccgggac---------------ATTGTGGGTGCGATGTCCT                 -15 (x1)
TGTTg-----------------------GACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT                -23 (x1)
---------------------------------CATTGTGGGTGCGATGCCCT -76 (x1)
TGTTgagcgttaccgggacGTCAACAACCTTGAagaAGGTGGACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT +14 (x1)
TGTTgagcg-------gCccagGTTTAGGTTTAGGGTTTAGGGTGGACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT -7/+16 (x1)
TGTTgagcgttaccgggacGTATAAGAGTAAGAAAAAagaAGGTGGACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT +17 (x1)
TGTTgagcgttaccgggaccagGTTTAGGGTTTAGGGTTTAGGTTTAGGGTTTAGGACCAGaAGGTGGACGTCATTGTGGGTGCGATGCCCT +39 (x1)

Figure 2 Targeted genome editing on PpAPT gene in Physcomitrella patens protoplasts. Green letters indicate the sequences targeted by the tested

sgRNAs. DNA insertions are shown in blue, point mutations in bold capital letters on a yellow background and deletions with dashes. With a grey

background, the differences between two insertions of the same length. The PAM (protospacer adjacent motif) is marked in red underlined letters. In the

frames, the microhomologies potentially involved in alt-EJ-mediated repair of the CRISPR-induced DSBs. For each deletion potentially due to alt-EJ, the

brown frame surrounds the 50 homology, and the black one, the position of the 30 homology before alt-EJ occurred and produced the deletion represented

by dashes (see Figure S3).

Table 2 Types of CRISPR-Cas9-induced mutations

sgRNA used for

transformation*

Number of

analysed clones

No. of clones with

deletions (%)

No. of clones

with insertions (%)

No. of clones

with substitutions (%)

sgRNA#1 34 23 (67) 10 (29) 3 (9)

sgRNA#2 43 40 (93) 4 (9) 5 (9)

*sgRNA#1 and sgRNA#2 target exon 5 and exon 3 of the PpAPT gene respectively (see Figure 1b).
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brown frame surrounds the 50 homology, and the black one, the position of the 30 homology before alt-EJ occurred and produced the deletion represented

by dashes (see Figure S3).

Table 2 Types of CRISPR-Cas9-induced mutations

sgRNA used for

transformation*

Number of

analysed clones

No. of clones with

deletions (%)

No. of clones

with insertions (%)

No. of clones

with substitutions (%)

sgRNA#1 34 23 (67) 10 (29) 3 (9)

sgRNA#2 43 40 (93) 4 (9) 5 (9)

*sgRNA#1 and sgRNA#2 target exon 5 and exon 3 of the PpAPT gene respectively (see Figure 1b).

ª 2016 The Authors. Plant Biotechnology Journal published by Society for Experimental Biology and The Association of Applied Biologists and John Wiley & Sons Ltd., 15, 122–131
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selekciu hybridov po krížení, prevažne ako potentný, fertilný samčí partner. Podobne ako Gd-GFP má 

využitie pri somatickej hybridizácii.  

 3. Línia NLS4: Konštitutívna expresia NLS:GFP:GUS (signál lokalizovaný v jadrách buniek). 

Línia je vhodná na rozličné fenotypové charakterizácie, monitorovanie dynamiky bunkového delenia 

a kvantifikáciu mitotickej aktivity, ko-lokalizácie.  

 4. Línia Golgi: Línia s konštitutívnou expresiou variantu žltého fluorescenčného proteínu YFP 

špecificky asociovaným s Golgiho komplexom. Línia je vhodná na rozličné ko-lokalizície 

a monitorovanie dynamiky Golgiho komplexu a asociovaného vezikulárneho transportu. 

 5. Línia Vacuole: Línia s konštitutívnou expresiou Vam3-mEGFP pre špecifické označenie 

tonoplastu vakuol. Línia je vhodná na rozličné ko-lokalizácie a monitorovanie dynamiky a funkcie 

vakuol. 

 6. Línia ER: Línia s konštitutívnou expresiou markera pre membrány endoplazmatického 

retikula vo fúzii s mEGFP. Línia je vhodná na rozličné ko-lokalizácie a monitorovanie dynamiky 

a funkcie ER. 

 7. Línia Microtubules: Línia s konštitutívnou expresiou mEGFP-tubulín. Táto línia sa využíva 

pre monitorovanie dynamiky mikrotubulárneho cytoskeletu, štúdium bunkovej polarity, biogenézy 

bunkovej steny, funkcií molekulárnych komponentov asociovaných s mikrotubulami, štúdium 

regulácie bunkového delenia a mnohých ďalšich dynamických bunkových procesoch. 

 8. Línia Actin: Línia s konštitutívnou expresiou Lifeact-mEGFP. Podobne, ako línia 7. má aj 

táto široké využitie pri monitorovaní dynamiky aktínového cytoskeletu, štúdiu bunkovej polarity, štúdiu 

regulácie bunkového delenia  a expanzie a mnohých ďalšich dynamických bunkových procesov. 

 9. Línia R2D2: Línia pre monitorovanie odpovede na auxín (auxin sensing). Princípom je 

stabilná konštitutívna expresia dvoch fúznych proteínov – domény DII transkripčného represora 

(AUX/IAA) vo fúzii s nTdTomato (variant červeného fluorescenčného proteínu) a mutovanej verzie 

tejto domény, mDII, vo fúzii s n3xVenus (variant zeleného fluorescenčného proteínu). mDII-n3xVenus 

na prítomnosť auxínu v bunke nereaguje, signál teda ostáva stabilný, naopak, DII-nTdTomato je 

s narastajúcou aktivitou bunkovej odpovede na auxín degradovaný. Pomer oboch signálov, stabilného 

oproti dynamickému, je aproximovaný k odppvedi danej bunky na prítomný auxín. Oba fúzne proteíny 

sú lokalizované v jadrách, čo uľahčuje ich detekciu a následné vyhodnocovanie. Táto línia má široké 

uplatnenie pri štúdiu funkčnej prepojenosti rôznych bunkových procesov a konkrétnych molekulárnych 

komponentov s hormonálnou auxínovou reguláciou.  
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Obr. 40 Reportérové línie P. patens. 1 Línia Gransden-GFP (Gd-GFP), 2 Línia Villersexel-mCherry (Vx-
mCherry), 1/2 Hybrid (kríženec) línie 1 a 2, 3 Línia NLS4, 4 Línia Golgi, 5 Línia Vacuole, 6 Línia ER, 7 Línia 
Microtubules, 8 Línia Actin, 9 Línia R2D2. than any other cell originating from the apical cell in the two-cell
stage. The signal ratios remained low in the apical stem cell in later
buds as well, where it had cleaved off lateral organ initials (Figs 4d,
e, S7). At these later stages, cells probably representing recent cleav-
age products generated by the stem cell also showed low signal
ratios (Figs 4e, S7), suggesting that low auxin sensing is important
for the identity of apical stem cells and organ initials.

We were unable to detect GmGH3::GFPGUS and DR5revV2::
GFPGUS signals in the apical region of buds and shoots, with the

exception of axillary hair signals from the former reporter type
(data not shown).

Auxin sensing and cell expansion activity coincide during
leaf development

The first juvenile leaf primordium in a developing bud shows rel-
atively low auxin responsiveness (Fig. 4e). Also the youngest leaf
primordia in adult shoot apices, measuring up to 45 lm in

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 4 The R2D2 reporter suggests cell-type
specific auxin sensing during bud formation
in Physcomitrella patens. (a) Two-celled
PpR2D2-3 bud; (b) four-celled PpR2D2-3
bud; (c) seven-celled PpR2D2-2 bud; (d) 13-
celled PpR2D2-2 bud; (e) late PpR2D2-3
bud. For each bud, a differential interference
contrast image from a selected Z-plane (left),
a maximum-intensity projection of a Z-stack
through the entire bud with channels
detecting mDII-nVENUS (green) and DII-
nTdTOMATO (magenta) merged (middle),
and an overlay of the two (right) are shown.
Although the pictures displayed are
representative examples of different bud
stages, it should be noted that they show
different PpR2D2 reporter lines captured
with different microscopy settings, which is
why comparisons primarily are valid between
cells within a bud. S, likely tetrahedral apical
stem cell; CP, likely early cleavage product
generated by stem cell; L, leaf cell; R, rhizoid
precursor cell; H, hair cell. For a more
detailed view of the late bud displayed in (e),
see Supporting Information Fig. S7.
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Green fluorescent protein and mCherry cDNA were
cloned into pTHUBI-Gateway and pT2N2x35S-Gateway
using the Clonase LR approach (Invitrogen) to create, respec-
tively, pTHUBI-mCherry (Fig. S1b) and pT2N2x35S-GFP
(Fig. S1d).

Transformation procedure

Protoplasts were produced following Cove et al. (2009);
1-wk-old protonema was treated with 0.5% Driselase

(D8037; Sigma) in 8.5% mannitol for 45 min, passed
through a 100 lm sieve, incubated for 15 min and
passed through a 50 lm sieve. The sieved protoplasts
were washed twice in 8.5% mannitol, and transformed
as described in Perroud & Quatrano (2006) using 15 lg
of pTHUBI-mCherry or pT2N2x35S-GFP plasmids cut
using the Swa1 restriction site. Hygromycin or G418
(Sigma) was added at 25 lg l)1 to the media to select
for antibiotic-resistant cells. Stable transformants were
selected for uniform fluorescent protein accumulation,
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Fig. 1 (a–d) Protonemata of Physcomitrella
patens strains, accumulating fluorescent
protein. (a, b) P. patens Villersexel line
accumulating red-fluorescent protein,
(Vx::mCherry), (c, d) P. patens Gransden
lines accumulating green fluorescent protein
(Gd::GFP). (e–p) Gametophore and
sporophyte of selfed and crossed strains,
accumulating fluorescent protein. (e, h, k, n)
Gd::GFP selfed: (f, i, l, o) female Gd::GFP
crossed with male Vx::mCherry; (g, j, m, p)
Vx::mCherry selfed. (e–g) Bright field view;
(h–j) green fluorescent signal observed with
Olympus 460–490 excitation ⁄ 510–550
emission filter set; (k–m) red fluorescent
signal observed with Olympus 545–580
excitation ⁄ 610 wide band pass filter set; (n–
p) merged green and red fluorescent signal.
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Odkazy na užitočné stránky a literatúru 
Základné metódy molekulárnej biológie rastlín vrátane izolácií nukleových kyselín, návrhu primerov 

pre PCR, rôzne aplikácie PCR (kvantitatívna real-time PCR a jej vyhodnotenie), postupy pri klonovaní 

a príprave rekombinantných DNA konštruktov a mnohé ďalšie sú popísané v učebnici: 

Boris Bokor, MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA RASTLÍN, Základné metódy a postupy. Mikula, 
2021. 
 

Phytozome: databáza s genomickými a transkriptomickými dátami rastlín 
https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html 
 

PEATmoss: databáza s transkriptomickými a Gene Atlas dátami pre P. patens 
https://peatmoss.online.uni-marburg.de/expression_viewer/input 
 
Takara In-Fusion tutorials: Programy a postupy pre In-Fusion klonovanie: 
https://www.takarabio.com/learning-centers/cloning/primer-design-and-other-tools/in-fusion-cloning-
tutorials 
 

Web microRNA Designer WMD3: Program pre návrh amiRNA 
http://wmd3.weigelworld.org/cgi-bin/webapp.cgi 
 

CRISPOR: Program pre návrh sgRNA pre CRISPR/Cas 
http://crispor.tefor.net/ 
 

iMOSS: Medzinárodná komunita pre molekulárnu biológiu machov 
https://imoss.org/index.php 
 

Physcobase: Stránka japonských skupín s protokolmi a postupmi pre prácu s P. patens 
https://moss.nibb.ac.jp/ 
 

IMSC: Medzinárodné centrum zbierok P. patens línií 
http://www.moss-stock-center.org/ 
 

Bezanilla lab methods: Protokoly a postupy pre molekulárnu a bunkovú biológiu P. patens 
https://sites.dartmouth.edu/bezanillalab/moss-methods/ 
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Apendix I 
BCD a BCDA médium 

Rozdiel medzi BCD a BCDA médiom je len v obsahu amónium tartrátu (ammonium tartrate dibasic). 
BCD médium ho neobsahuje.  
  
Zásobné roztoky    na 1 l  výsledná koncentrácia 
Roztok B  MgSO4.7H2O  25 g  [0,1 M] 
Roztok C*  KH2PO4  25 g  [184 mM] 
Roztok D  KNO3   101 g  [1 M]  
Roztok CaCl2**    1 ml  [1 M] 
 
* Upravíme pH na 6,5. Všetky zásobné roztoky autoklávujeme 20 min pri 120 °C. 
** Pridávame sterilne až pred nalievaním tuhého média. Odporúčame pripraviť zásobné 
roztoky 1 M CaCl2, autoklávovať ich a uložiť na neskoršie použitie 
 
Mikroelementy (1000x): 
 
KI   28 mg/ml 
CuSO4   55 mg/ml 
ZnSO4.7H2O  55 mg/ml 
Na2MoO4  25 mg/ml 
MnCl2.4H2O   389 mg/ml 
CoCl2.6H2O  55 mg/ml 
H3BO3   614 mg/l 
 
1000x koncentrovaný roztok mikroelementov pripavíme tak, že do 400 ml deionizovanej vody 
navážime 307 mg H3BO3, ktorú rozpustíme na magnetickom miešadle. Pridáme 0,5 ml z každého 
zásobného roztoku (KI, CuSO4, ZnSO4.7H2O, NaMoO4, MnCl2.4H2O, CoCl2.6H2O), doplníme do 500 
ml. Pred autoklávovaním (20 min pri 120 °C) môžme roztok mikroelementov rozdeliť do nádob 
v menších objemoch, napr. 50 ml a alikvóty dlhodobo uchovať. 
 

FeSO4.7H2O     12,5 mg/l (navážiť pri príprave média) 
Ammonium tartrate (dibasic) *   920 mg/l (navážiť pri príprave média) 
Agar**      7 g/l  (navážiť pri príprave média) 
 
* Pridávame len do BCDA média 
** Pridávame len do tuhých médií. Uvedené množstvo je pre Agar Sigma-Aldrich A9799. Pri iných 
typoch agaru je niekedy potrebné navážku upraviť. 
 

Príprava: 

Na 1 liter BCD média navážime do fľaše FeSO4.7H2O. Pridáme 900 ml deionizovanej vody. Pridáme 

po 10 ml z roztokov B, C a D. Pridáme 1 ml roztoku mikroelementov. Ak pripravujeme BDCA médium, 

pridáme amónium tartrát. Dôkladne premiešame a doplníme do 1 litra deionizovanou vodou. Ak 

pripravujeme tuhé médium, pridáme agar. Autoklávujeme 20 min pri 120 °C. Roztok CaCl2 pridávame 

sterilne až pred nalievaním tuhého média. 
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Apendix II 
DMSO-glukóza   konc.   na 100 ml 

Dimetylsulfoxid (DMSO)  5 % (v/v)  5 ml 
Glukóza    10 % (w/v)  10 g 
H2O        do 100 ml 

 

Apendix III 
PRMB a PRMT médium pre regeneráciu protoplastov 

PRMB (protoplast regenaration medium for the bottom layer) na 1 l  finálna koncentrácia 

D-manitol       60 g  6 % (w/v) 
Ammonium tartrate      920 mg  5 mM 
BCD médium       do 1 l 
Agar (Sigma-Aldrich A9799)     7 g  0,7 % (w/v) 
CaCl2 [1 M]*       10 ml  10 mM  
   
Médium autoklávujeme 20 min pri °120 C. 

* 1M roztok CaCl2 pridávame do média až po jeho autoklávovaní samostatne, pred nalievaním média 
v laminárnom boxe. 
 

PRMT (protoplast regenaration medium for the top layer) na 1 l  finálna koncentrácia 

D-manitol       80 g  8 % (w/v) 
Ammonium tartrate      920 mg  5 mM 
BCD médium       do 1 l 
Agar (Sigma-Aldrich A9799)     4 g  0,4 % (w/v) 
CaCl2 [1 M]*       10 ml  10 mM  
   
PRMT médium bez pridaného CaCl2 odporúčame  po autoklávovaní (20 min pri 120 °C) uložiť 

v menších objemoch (napr. 30 ml) v samostatných sterilných nádobách.  

* Sterilný 1M roztok CaCl2 pridávame do média samostatne pred použitím. 

 

Apendix IV 
NO3-médium pre indukciu sporogenézy 

NO3-        na 1 l  finálna koncentrácia 

FeSO4.7H2O      12,5 mg 45 µM 
Roztok B      10 ml  1 mM 
Roztok C      10 ml  1,84 mM 
Mikroelementy (1000x)     1 ml  1x 
CaCl2 [1 M]*      1 ml  1 mM  
Agar (A9799)      7 g  0,7 % (w/v) 
 
Autoklávujeme 20 min pri 120 °C. 
* Sterilný 1M roztok CaCl2 pridávame do média samostatne pred použitím. 
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Apendix V 
Príprava plazmidovej DNA pre stabilnú transformáciu protoplastov v PEG 

1. Rekombinantný konštrukt (cyrkulárny plazmid, pDNA) izolujeme z E. coli (100 ml kultúra) 

pomocou vhodného midi-izolačného kitu podľa inštrukcií výrobcu. Osvedčil sa Qiagen Plasmid Midi 

Kit. 

2. ca. 100 µg pDNA štiepime restrikčnými endonukleázami, ktoré linearizujú plazmid a vyštiepia 

z neho konštrukt pre homologickú rekombináciu. Vodný objem štiepnej reakcie je 400 µl. Dĺžku 

štiepenia a koncentráciu enzýmov upravíme podľa odporúčania výrobcu použitých endonukleáz. 

3. Vzorku zo štiepenia (ca. 15 µl) skontrolujeme elektroforetickou separáciou v agarózovom géli. 

4. pDNA fragmenty zo štiepnej reakcie precipitujeme v etanole (pridáme 1/10 objemu acetátu 

sodného, pH 5,5 + 2x objemu absolútneho etanolu -20 °C, inkubujeme ca. 1 h pri -20 °C).  

5. Po centrifugácii (10 min pri 16 000 g) pelet opláchneme 70 % etanolom a necháme dôkladne 

vysušiť. 

6. Pelet rozpustíme v 90 µl sterilného TE roztoku (10 mM Tris-HCl, pH 8,0 + 1 mM EDTA). 

7. Určíme koncentráciu DNA (spektrofotometer, nanodrop). 

 

Apendix VI 
Antibiotiká pridávané do médií pre selekciu transformantov P. patens 

Antibiotikum  zásobný roztok výsledná koncentrácia 
G418   50 mg/ml  50 µg/ml 
Hygromycín  25 mg/ml  25 µg/ml 
Zeocín   50 mg/ml  50 µg/ml 
Vancomycín  50 mg/ml  50 µg/ml 

 

 

Apendix VII 
5x Shorty roztok: 25 mM EDTA, 400 mM LiCl, 1 % SDS, 200 mM Tris-HCl pH 9,0.  

1. Odoberieme pletivo transformanta a odstránime z neho vodu pretlačením vo filtračnom papieri. 

2. 100 mg pletiva vzápätí homogenizujeme v tekutom dusíku. 

3. Do mikroskúmavky napipetujeme 400 µl 1x Shorty roztoku a pridáme homogenizované pletivo. 

4. Dôkladne premiešame a centrifugujeme pri 16 000 g 5 min pri laboratórnej teplote. 

5. Do 2 ml mikroskúmavky napipetujeme 300 µl izopropanolu a pridáme 300 µl supernatantu po 

centrifugácii vzorky. Dôkladne premiešame (nevortexujeme). 

6. Centrifugujeme pri 16 000 g 10 min pri laboratórnej teplote. 

7. Vylejeme supernatant a pelet necháme dôkldne vysušiť. 
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8. Pelet rozsuspendujeme v 300 µl TE (inkubujeme min. 30 min pri 65 °C, alebo cez noc v chladničke 

pri 4-10 °C).  

9. Takto pripravenú vzorku môžme použiť do PCR reakcie a skladovať po dobu 1 mesiaca v chladničke 

pri 4 °C. 

 

Apendix VIII 
Roztoky pre izoláciu proteínov 

 
Extrakčný roztok   na 100 ml  výsledná koncentrácia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b-merkaptoetanol   70 µl   0,07 % (v/v) 
Kyselina trichlór octová (TCA)  10 ml   1 % 
Proteázový inhibítor   p. inštrukcií výrobcu   
Etanol     do 100 ml  
 
 
Premývací roztok   na 100 ml  výsledná koncentrácia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDTA [0,5 M]    400 µl   2 mM 
b-merkaptoetanol   70 µl   0,07 % (v/v) 
PMSF [1 M]    100 µl   100 mM 
Acetón     do 100 ml  
     
1. Z odobratého pletiva odstránime vodu pretlačením vo filtračnom papieri. 

2. Pletivo následne homogenizujeme v tekutom dusíku.  

3. Pre jednotlivé vzorky odoberieme 100 µl homogenizovaného prášku a v mikroskúmavke ho 

zmiešame s 1 ml predchladeného extrakčného roztoku (Apendix VIII). Zmes inkubujeme 2 h pri - 20 

°C. 

4. Zmes centifugujeme pri 20 000 g 30 min pri 4 °C. Supernatant odstránime. 

5. Pelet dôkladne premyjeme v 1 ml predchladeného premývacieho roztoku (Apendix VIII) a 

inkubujeme 1 h pri - 20 °C. V tomto kroku odstránime pigmenty, lipidy a nukleove kyseliny. 

6. Centrifugujeme pri 20 000 g 30 min pri 4 °C. Premývanie peletu môžme opakovať viac-krát, až kým 

neodstránime zvyšky pigmentov. 

7. Pelet vysušíme. Pred PAGE separáciou a Western blot analýzou pelet rozsuspendujeme vo vhodnom 

nanášacom roztoku. Vysušené pelety môžme skladovať pre neskoršie analýzy pri – 80 °C. 
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Apendix IX 

Roztoky pre transformáciu protoplastov v polyetylénglykole (PEG) 

 
Drizeláza – zásobný roztok 2 g/100 ml 2 %  

2% roztok drizelázy (Sigma-Aldrich) pripravíme nasledovne: Navážime 2 g drizelázy (pozor, prášok je 

veľmi jemný) a prenesieme do 100 ml 8,5% roztoku D-manitolu. Miešame na magnetickom miešadle 

pri nízkych otáčkach ca. 15 min. Zmes centrifugujeme pri 2500 g 5 min. Supernatant sterilizujeme cez 

bakteriologický filter 0,45 µm v laminárnom boxe. Pri filtrácii si zároveň môžme pripraviť 5 ml 

alikvóty do sterilných skúmaviek. Jedna alikvóta je dostatočná na izoláciu protoplastov v 20 ml objeme 

(teda v 0,5 % výslednej koncentrácii. Roztok drizelázy (ako aj samotný prášok) uchovávame 

v mrazničke pri -20 °C. Chránime pred priamym svetlom. 

 

PEG pre transformáciu protoplastov 

MCT roztok  zásobný roztok  na 10 ml finálna oncentrácia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ca(NO3)2  [1 M]   1 ml   100 mM 
D-manitol  [8,5% (w/v)]  9 ml   7,65 % (w/v)  
Tris-HCl pH 8,0 [1 M]   100 µl   10 mM  
 
 
Na prípravu PEG zmesi pre ca. 30 transformácií navážime 4 g PEG (Mh. 6000) a rozpustíme ho 
v mikrovlnnej rúre. Pridáme 10 ml MCT roztoku a dôkladne premiešame. Zmes prefiltrujeme cez 
bakteriologický filter (0,45 µm) v laminárnom boxe. Pred samotnou transformáciou necháme čerstvo 
pripravenú zmes PEG stáť minimálne 2 hodiny. Alikvóty (ca. 2 ml/5 transformácií) uchovávame 
v mrazničke pri -20 °C. 
 
MMM roztok zásobný roztok   na 10 ml  finálna koncentrácia 
D-manitol     910 mg    9,1 % (w/v) 
MES*  [1,0 % (w/v)] pH 6,5  1 ml    10 % (v/v) 
MgCl2  [1 M]    150 µl    15 mM 
H2O      8,85 ml 
* MES: 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid 

Roztok MMM odporúčame pripraviť čerstvý pred použitím. Sterilizujeme bakteriologickým filtrom 

(0,45 µm, alebo 0,22 µm). 

 

PW (protoplast wash) roztok 

8,5 % (w/v) D-manitol + 10 mM CaCl2 
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Apendix X 
Roztoky pre Southern blot 

 

Depurinačný roztok: 

250 mM HCl. Liter roztoku pripravíme zmiešaním 19,2 ml 0,37% HCl a zvyšku H2O. 

 

Denaturačný roztok: 

1,5 M NaCl + 0,5 M NaOH. Liter roztoku pripravíme pridaním 87,6 g NaCl a 20 g NaOH. 

 

Neutralizačný roztok: 

0,5 M Tris-HCl, pH 7,5 + 1,5 M NaCl. Liter roztoku pripravíme pridaním 60,6 g Tris, upravíme pH na 

hodnotu 7,5 a pridáme 87,6 g NaCl. 

 

Transfer roztok (20x SSC) 

3M NaCl + 0,3M citrát trisodný. Liter roztoku pripravíme pridaním 175,3 g NaCl a 88,2 g citrátu 

trisodného. 

 

10x DIG1 roztok 

1M kyselina maleínová + 1,5 M NaCl. Liter roztoku pripravíme pridaním 116,1 g kyseliny maleínovej 

(maleic acid) a 87,66 g NaCl. pH upravíme na hodnotu 7,5.  

 

Apendix XI 
GUS-reportérový systém – príprava GUS-farbiaceho roztoku 

 

GUS-základný roztok    zásobný na 500 ml 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
100 mM fosfátový tlmivý roztok (pH 7,0)* [1 M]  50 ml 
100 mM Tris (pH 8,0)    [1 M]  5 ml 
1 mM EDTA     [0,5 M]  1 ml 
0,05% Triton X-100    [10%]  2,5 ml 
 
*1M fosfátový tlmivý roztok: zmes (v/v 1:1) 1M NaH2PO4 a 1M Na2HPO4 (NaOH pre úpravu pH na 
hodnotu 7,0). 
 

GUS-reagenčný roztok pripravíme pridaním K3Fe(CN)6, K4Fe(CN)6 a substrátu X-Gluc (5-Bromo-4-

chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide) ku GUS-základnému roztoku. X-Gluc rozpúšťame v DMSO 

a uschovávame v tme pri -20 °C. Zásobné roztoky K3Fe(CN)6 a K4Fe(CN)6 odporúčame prefiltrovať 

cez 0,22 µm filter a uskladniť v chladničke pri 4 °C. 
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Výsledná koncentrácia K3Fe(CN)6 a K4Fe(CN)6 v GUS-farbiacom roztoku sa pohybuje od 0,5 mM po 

10 mM. Spravidla platí, že čím vyššia koncentrácia, tým vyššia stringencia GUS signálu. K3Fe(CN)6 a 

K4Fe(CN)6 blokujú difúziu GUS. Prehľadné farbenie väčšieho množstva materiálu a rôznych pletív 

nám zabezpečí 0,5 mM koncentrácia K3Fe(CN)6 a K4Fe(CN)6. Pre detailnejšie sledovanie signálu 

a zachytenie rozdielov medzi jednotlivými bunkami zväčša volíme 2 mM koncentráciu. 

 

GUS-reagenčný roztok   zásobný na 10 ml 
2 mM K3Fe(CN)6   [100 mM] 200 µl  
2 mM K4Fe(CN)6   [100 mM] 200 µl  
X-Gluc     [100 mg/ml] 100 µl   
 

 

GUS-reportérový systém – príprava fixačného roztoku 

Fixačný roztok   zásobný na 10 ml 
0,2 % MES (pH 5,6)*  [1 %]  2 ml 
0,5 % formaldehyd  [5 %]  1 ml 
0,3 M manitol   [1 M]  3 ml 
H2O do požadovaného objemu   4 ml    
 

* 1 % MES – pH upravíme na hodnotu 5,6 roztokom KOH. Zásobné roztoky uskladníme v chladničke 

pri 4 °C.  
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