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Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia.
Pred 30 rokmi vzniklo nové pracovisko na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
Katedra molekulárnej biológie. Jej vznik vo februári 1992 vyvolali nielen turbulencie spôsobené
spoločenskými zmenami po novembri 1989, no jej vytvorenie bolo tiež odpoveďou na potrebu
zabezpečiť výuku a výskum v odbore molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte.
Je treba zdôrazniť, že katedra nevznikala na „zelenej lúke“. Jej základom, respektíve kryštalizačným
jadrom boli pracovníci, ktorí sa už od polovice 80. rokov podieľali na pionierskych krokoch zavádzania
nových metód, techník rekombinantných DNA, na DNA založenej diagnostike, či už to bolo na
celouniverzitnom Ústave biochémie a biotechnológie UK, alebo v rámci Katedry biochémie, či
v spoločnom laboratóriu Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky človeka SAV a PriF UK. Na
spomenutých pracoviskách prebiehal búrlivý rozvoj techník rekombinantnej DNA, ako aj vývoj metód
DNA diagnostiky. Tieto snahy vyústili tiež do vzniku Realizačného centra UK, kde sa začali postupne
pripravovať biochemikálie nielen pre vlastné potreby, ale aj pre laboratóriá v rámci vtedajšej federácie
(napr. restrikčné endonukleázy, DNA polymerázy, T4 DNA ligáza, DNA štandardy MW a mnoho
ďalších bio-produktov a laboratórnych prístrojov). V rámci výuky odboru biochémia boli Jánom
Turňom v 80-tych rokoch zavedené kurzy „Techniky rekombinantných DNA“ a „Regulácie génovej
expresie“, vydaná bola učebnica „Rekombinantná DNA a biotechnológie“ (ALFA, 1989). Pre zavedenie
DNA diagnostiky a forenzné analýzy sa priekopníckou prácou koncom 80-tych pričinil Vladimír Ferák.
Prejavilo sa to napríklad začiatkom 90-tych rokov pri odhalení sériového vraha vo vtedajšom ČeskoSlovensku na báze DNA identifikácie. V. Ferák je tiež spoluautorom významnej vysokoškolskej
učebnice „Genetika človeka“ (SPN, 1981).
30 rokov existencie katedry prinieslo čiastočné personálne obmeny, no výsledky, ktoré sme dosiahli vo
vede, výskume i pedagogike počas týchto rokov nás presunuli do obdobia „zrelej dospelosti“. Len
orientačne: počet absolventov u dvoch akreditovaných Mgr. odborov (Molekulárna biológia
a Biotechnológie) za roky 1992-2022 presahuje hranicu 660 a u dvoch identických PhD. odborov
presahuje hranicu 180. Z týchto absolventov sa mnoho úspešne profesionálne uchytilo na prestížnych
zahraničných, ale aj domácich pracoviskách, vrátane našej katedry. V oblasti vedy a výskumu katedra
dosahuje dlhodobo nadpriemerné výkony v rámci každoročnej vnútrofakultnej evaluácie. Z výsledkov
a aktivít niektorých kolegov vzniklo na katedre počas 30 rokov tiež niekoľko úspešných spin-off firiem.
O dosiahnutých vedeckých výsledkoch si môžeme v rámci konferencie „30 rokov KMB a 50 rokov
technológie rekombinantnej DNA“ usporiadanej pri príležitosti katedrového jubilea vypočuť prierezové
prednášky našich kolegov, ako aj posterové prezentácie mladých kolegov a doktorandov katedry.
Želám všetkým úspešné rokovanie ako aj plodné diskusie na tejto konferencii a do ďalších rokov veľa
zdravia, úspechov v práci i doma.
Stano Stuchlík
vedúci katedry
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Program podujatia
2.6. 2022 Slávnostné podujatie 30 rokov KMB
Privítanie účastníkov a predstavenie hostí - S. Stuchlík (vedúci KMB)
15.00-15.50 - príhovory pozvaných hostí a odovzdanie ocenení:
prof. Peter Fedor - dekan PriFUK
prof. Silvia Pastoreková -riaditeľka BMC SAV
prof. Albert Breier – podpredseda SSBMB
prof. Ján Kyselovič – riaditeľ CVTI SR
Príhovory vedúcich katedry
15.50-16.00

doc. Vladimír Ferák (vedúci KMB v r. 1992-1997)

16.00-16.10

prof. Ján Turňa (vedúci KMB v r. 1997- 2019)

16.10-16.30

coffee break

16.30-17.00

doc. Stanislav Stuchlík – KMB - od začiatku k súčasnosti, a budúcnosti(?)

17.00-17.15

krátke pozdravné videá našich úspešných absolventov

17.15-20.00

recepcia
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3.6. 2022

Konferencia 30 rokov KMB a 50 rokov technológie
rekombinantnej DNA

09.00-09.30 - Plenárna prednáška
prof. Ján Turňa

50 rokov rekombinantnej DNA a 30 rokov KMB

09.30-10.30 - Biomedicína na KMB
doc. Andrea Šoltýsová

„Omics“ v onkologickom výskume

doc. Tomáš Szemes

Rozvoj genomiky – od Sangera po NarCoS

doc. Andrej Ficek

DNA diagnostika dedičných ochorení

10.30-11.00 - coffee break, rezentácia posterov
11.00-12.00 - Biotechnológie na KMB
Dr. Zdenko Levarski

Vibrio natriegens – šprintujúci producent proteínov

Dr. Eva Struhárňanská

Rekombinantné peroxidázy a ich aplikácia v biotechnológii a
medicíne

Dr. Michal Kajsík

Baktériofágy – znovuobjavený nástroj na boj s patogénmi

12.00-12.20 - Záver a vyhlásenie ceny o najlepší poster
12.20-13.00 – obed
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Organizátori
Katedra molekulárnej biológie PriFUK
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu

Organizačný výbor
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
prof. RNDr. Hana Drahovská,PhD.
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
doc. RNDr. Ján Krahulec, PhD.
doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Mgr. Michal Kajsík, PhD.
Mgr. Alena Hajduchová

Miesto konania
Kongresové centrum Družba
Bratislava

Recenzenti:
prof. RNDr. Hana Drahovská,PhD.
doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD.
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Zoznam prezentovaných posterov
Adam Achs

Rastlinný vírus ako nástroj pre expresiu cudzorodých polypeptidov

Michal Andrezál

Využitie vysokoparalelného sekvenovania pri analýzach patogénnych baktérií
a baktérií z potravinárskeho priemyslu
Expresia a purifikácia tail fiber proteínov bakteriofágov infikujúcich baktérie čeľade
Enterobacteriaceae
Analýza novoidentifikovaného variantu génu LRP4 vo vzťahu k vzniku CenaniLenzovho syndrómu
A novel link prediction algorithm for protein-protein interaction networks by attributed
graph embedding
Návrh a tvorba konštruktov pre produkciu mutovanej rekombinantnej
Taq DNA polymerázy

Juraj Bugala
Klaudia Čepčeková
Mohammad Dabiri
Johana Dlapová
Adriána Dusíková

Biotechnologická produkcia proteínov v kvasinke Candida utilis

Sulafa Elnwrani

Phage therapy: A promising weapon in the global antibiotic resistance crisis

Natália Forgáčová

Potenciálne využitie dát z ne-invazívneho prenatálneho testovania: populačná štúdia
DNA variantov asociovaných s Lynchovým syndrómom
Vplyv telesnej aktivity na črevný mikrobióm

Ivan Hric
Kristína Hriňová
Vanda Klöcklerová
Ľubica Kormanová
Werner Krampl
Aneta Lichvariková
Ingrid Lojová
Barbora Markusková
Matej Medla
Veronika Medová
Andrej Minich
Andrej Minich
Elham Ozaee
Kristína Pápayová
Andrej Poljovka
Diana Rusňáková
Júlia Šarkanová

Konštrukcia vektorov s mutovanou M-MuLV reverznou transkriptázou pre produkciu
v expresnom systéme E. coli
Charakterizácia receptorov neuropeptidu podobnému paratyroidnému hormónu (PTH)
u kliešťa Ixodes ricinus
Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy AfkatG u Vibrio natriegens
Detekcia onkologických ochorení na základe charakteristík fragmentov voľných
cirkulujúcich nukleových kyselín
Molekulárno-biologická analýza Streptococcus agalactiae a ich profágov
Molekulárno-genetická diagnostika myotonických dystrofií z celogenómových
sekvenačných dát
Potenciál enkapsulácie pri ústnom podávaní terapeutických bakteriofágov
Funkčná analýza signalizácie prostredníctvom myoinhibičného peptidu v tkanivách
Ixodes ricinus
Skríning a molekulárna diagnostika vrodených porúch imunity
In silico evolúcia a optimalizácia produkcie mutovanej alkoholdehydrogenázy
z Rhodococcus ruber za účelom zvýšenia solubility
Vplyv RNAIII efektorovej molekuly na tvorbu biofilmu a rezistenciu na antibiotiká
a antimikrobálne látky u S.epidermidis
Isolation and characterization of Klebsiella pneumoniae phages
Charakteristika SLT domény multifunkčného chvostíkového proteínu gp15
bakteriofága BFK20
Molekulárna detekcia, analýza a expresia fungálnych peroxidáz na biotechnologické
využitie
Metodické spracovanie vzoriek v rámci Národného sekvenovania vzoriek pacientov
pozitívnych na vírus SARS-CoV-2
Produkcia a purifikácia domén rastlinného DEK1 kalpaínu

Gabriel Zorkócy

Produkcia
rekombinantnej
alkoholdehydrogenázy
a jej
aplikácia
v biotransformačných reakciách
Genomické a proteomické prístupy pre efektívny expresný systém na produkciu
"difficult-to-express" rekombinantných proteínov
Produkcia a purifikácia hmyzích neuropeptidov

Silvia Žarnovičanová

Asymmetric cell division during Bacillus subtilis sporulation

Viktor Varga
Stanislav Voško
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Abstrakty prednášok
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50 rokov rekombinantnej DNA a 30 rokov KMB
Ján Turňa
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, BA

Vznik molekulárnej biológie ako slovného spojenia datujeme do rozhrania tridsiatych
a štyridsiatych rokov minulého storočia. Termín v roku 1938 nezávisle použili matematik
Warren Weaver vtedy riaditeľ Rockefelerovej nadácie pre prírodné vedy a William Thomas
Astbury. Weaver misionársky predpovedal éru molekulárnej biológie a deklaroval jej podporu
zo strany nadácie. Astbury spolu so svojou doktorandkou Florence Bell úspešne získali
difrakciu brzlíkovej DNA a postulovali kľúčový význam vzájomnej interakcie bielkovín
a nukleových kyselín pre živé systémy. V tridsiatych rokoch sa začala aj rozsiahla aktivita tzv.
fágovej skupiny okolo fyzika Maxa Delbrűcka. Do práce skupiny sa zapojilo množstvo fyzikov
inšpirovaných prednáškami a prácou E. Schrὅdingera a N. Bohra v snahe vysvetliť pomocou
fyzikálnych zákonov biologické princípy. Táto „fágová skupina“ sa neskôr rozrástla na
niekoľko desiatok spolupracovníkov a žiakov, pričom ich objavy boli fundamentálne pre rozvoj
molekulárnej biológie.
Za čas reálneho vzniku molekulárnej biológie považujeme rok 1953, keď James Watson
a Francis Crick navrhli model štruktúry DNA, ktorý bol nielen kľúčovým objavom ale aj
metodologickým zlomom prepojujúcim štrukturalistický a funkčný prístup riešenia problémov
v molekulárnej biológii. Nasledujúcich dvadsať rokov je spojených s množstvom zásadných
objavov ocenených Nobelovou cenou, ktoré sa stali súčasťou učebníc molekulárnej biológie.
Okrem roku 1953 za zlomový pre molekulárnu biológiu môžme považovať aj rok 1973
- Objav technológie rekombinantnej DNA Herbertom Boyerom a Stanley Cohenom. Tento
objav nebol až tak revolučným poznatkom, ale znamená absolútne prelomovú metódu pre ďalší
výskum nielen v samotnej molekulárnej biológii ale aj v oblasti štúdia živých systémov.
Technológia rekombinantnej DNA označovaná aj synonymami génové inžinierstvo, génové
manipulácie, klonovanie DNA sa stala hlavným metodickým nástrojom v molekulárnej biológii
a východiskom pre nové, molekulárne, biotechnológie. Za 50 rokov sa zásadne zmenili
požiadavky na inštrumentálne vybavenie laboratória pre výskum v molekulárnej biológii.
Pôvodne sa nelíšili od štandardného biochemického alebo mikrobiologického laboratória, dnes
sa požiadavky posunuli k rádovo drahšiemu vybaveniu. Neprekvapuje preto, že rastie význam
takých centier ako EMBL, ktoré vzniklo na základe úspechu CERNu vo fyzike.
Hneď so vznikom rekombinantnej DNA technológie vznikla aj otázka dodávania
špeciálnych biopreparátov, čo si aj v popredných laboratóriách riešili najprv svojpomocne resp.
vzájomnou výmenou. Relatívne v krátkom čase sa začali objavovať firmy, ktoré dodávali
potrebné biochemikálie, hlavne enzýmy, a mnohé z týchto firiem resp. ich nasledovníci existujú
dodnes. V podmienkach ČSFR sme žili v ekonomicky izolovanom svete, kde nákup
biopreparátov pre techniku rekombinantných DNA bol pre bežné pracoviská výskumu
nemysliteľný. Zaviesť metódy rekombinantných DNA znamenalo riešiť prístup ku kľúčovým
enzýmom. Tu sme využili skutočnosť, že väčšina Katedry a UMB SAV v tom čase sa
výskumne venovala práve enzýmom metabolizmu DNA. Na Katedre molekulárnej biológie
sme po jej vzniku kontinuálne naviazali na práce v oblasti technológie rekombinantnej DNA
dominantne v oblasti konštrukcie nových vektorov a konštrukcie nových produkčných kmeňov,
ktoré začali ešte na Katedre biochémie a následne Ústave biochémie a biotechnológie.
Významnú úlohu na konci 80-tých rokov zohralo tzv. Realizačné centrum UK.
V prednáške sa podrobnejšie venujem hlavným míľnikom vo výskume a budovaní
infraštruktúry na KMB za 30 rokov. V závere poukážem na nové disciplíny vznikajúce
z molekulárnej biológie (bioinformatika, omiky, syntetická biológia) a ich rozvoju na katedre.
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„Omics“ v onkologickom výskume
Andrea Šoltýsová1,2
1

Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava
Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava
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Technologické objavy a ich aplikácia v biológii a medicíne za posledných 10 rokov
priniesli veľký pokrok v chápaní patológie mnohých ochorení. Začala sa éra tzv. „omics“
prístupov, ktoré zmenili pohľad aj na také komplexné ochorenia, akými sú nádorové ochorenia.
Multiomické prístupy pozostávajúce z viacerých profilovacích stratégii a ich
integratívneho prepojenia odhalili obrovskú komplexnosť nádorového genómu a výraznú
internádorovú a vnútronádorovú heterogenitu, či už sa jedná o počet kópií DNA, prítomnosť
rôznych „driver“ mutácií, zmeny na epigenomickej úrovni, transkriptómu či proteómu. Cieľom
týchto prístupov je identifikovať gény a/alebo dráhy, ktoré sú deregulované v nádorovom
tkanive a využiť ich v procese translačného výskumu. Identifikácia týchto biomarkerov môže
zlepšiť poznanie a chápanie biológie nádorových ochorení, charakteristiku jej rôznych
histologických podtypov a môžu byť užitočné ako diagnostické, prognostické alebo dokonca
terapeutické markery. Genomika, transkriptomika či epigenomika patria medzi
naskloňovanejšie prístupy pri dešifrovaní molekulárnych udalostí, ktoré sú kľúčové pri
identifikácii onkogénnych vlastností a zároveň sú najväčšou hybnou silou posledných rokov pri
navrhovaní nových racionálnych terapií na špecifické či ťažko liečiteľné podtypy rakoviny.
Zdrojom získania informácií je samotné nádorové tkanivo, zdravé tkanivo, cirkulujúce
nádorové bunky, voľná DNA, RNA, obsah exozómov, ale aj iné telesné tekutiny. Pre vývin
liečebných postupov sú v tkanivovej aj tekutej biopsii identifikované zmeny na sledovaných
„omics“ úrovniach a následnou integratívnou analýzou a postupmi strojového učenia (tzv.
„machine learning“) sú predikované vzťahy, ktoré môžu byť ďalej testované priamo na in vitro
a in vivo modeloch a následne priamo v terapii (Obr.1). Počas vývoja a testovania terapií môže
byť nádorové tkanivo z pacienta priamo využité na tvorbu xenograftov, ktoré sú schopné
vytvoriť mikroprostredie nádoru a odzrkadľujú skutočné správanie ako progresívnosť nádoru a
metastatický potenciál.

Obr. 1 Schematický prehľad využitia „omics“ prístupov pri identifikácii biomarkerov a
postupov vedúcich k vývinu terapie.
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V posledných rokoch viaceré medzinárodné konzorciá a portály (ICGC- International
Cancer Genome Consortium, COSMIS- Catalogue of Somatic Mutations in Cancer, PRIDEPRoteomics IDEntifications, TCGA- The Cancer Genome Atlas, GEO- Gene Expression
Omnibus a mnohé iné) prinášajú mnohé „omics“ údaje dostupné verejnosti s cieľom urýchliť a
zlepšiť naše pochopenie molekulárnych mechanizmov rakoviny.
Analýza genomických dát viac ako 30 rôznych druhov nádorových ochorení
zozbieraných v TCGA databáze odhalila mnoho génov spojených so signálnymi dráhami ako
Wnt, Notch, Hedgehog, JAK/STAT, NK-KB a MAPK a identifikovali sa mnohé dnes už známe
„driver“ mutácie v génoch ako EGFR, TP53, KEAP1, ERBB2, PIK3CA, KRAS ale aj mnohé
nové pričom tie boli identifikované vo viacerých typov nádorových ochorení ako rakovina pľúc,
žalúdka a čreva, pankreaticky duktálny adenokarcinóm, rakovina prsníka a vaječníkov a iné
(1,2).
Veľký pokrok najmä v oblasti diagnostiky a prognózy priniesli transkriptomické dáta,
ktoré umožnili identifikáciu zmien expresie setov génov, ktoré umožnili odlíšenie viacerých
podtypov, napr. expresia 24 génov ktoré rozlišujú medzi skorým a pokročilým nádorom
granulóznych buniek (3), 15 rozdielne exprimovaných génov v prognosticky rozdielnych
formách uvealného melanómu (DecisionDx®-UM), 38 génov rozlišujúcich viaceré podtypy (4)
alebo expresiu 70 génov umožňujúce predikciu relapsu rakoviny prsníka (MammaPrint).
Podobné sady boli identifikované aj prístupmi proteomiky a metabolomiky.
Identifikácia týchto zmien dala podnet vývoju mnohých terapii najmä v prípade typov
rakovín s ťažko liečiteľným alebo rezistentným fenotypom. Medzi prvé úspešné možno zaradiť
trastuzumab, antagonistu receptora ERBB2 (HER2) v prípade HER2 pozitívnych nádorov,
neskôr identifikované inhibítory kináz ako imatinib (Gleevec), ktorý sa zameriava na BCRABL fúzny gén v prípade chronickej myeloidnej leukémie ale aj iných tyrozinkináz ako napr.
KIT, ktorý je asociovaný s viacerými typmi rakovín. Na druhej strane multiomické analýzy
umožnili zlepšiť účinnosť chemoterapie a identifikovať molekulárne mechanizmy zodpovedné
za rezistenciu. Cui a kol. (2020) integrovali expresiu lncRNA, miRNA, mRNA, metyláciu a
profil somatických mutácií s expresiou lncRNA, pričom charakterizovali kľúčové lncRNA,
napr. HOXA-AS2, ktoré sprostredkúvajú rezistenciu na adriamycín u pacientov s BRCA (5).
Podobne proteomická analýza odhalila súvislosť medzi množstvom RB1 proteínu a
rezistenciou na inhibítor CDK 4/6 palbociklib (6).
Viaceré štúdie nedávno ukázali, že epigenetické dysregulácie, vrátane metylácie DNA,
histónových posttranslačných modifikácií, remodelácie chromatínu a nekódujúcich RNA, hrajú
zásadnú úlohu v onkogenéze a progresii nádorových ochorení a ich celková charakterizácia
umožňuje identifikovať ďalšie biomarkery, ktoré sľubujú nový pohľad na definíciu
jednotlivých podtypov nádorov, diagnostiku, relaps alebo vývoj metastáz. Po zistení, že
v mnohých typoch nádorov dochádza k masívnej remodelácii epigenómu, čo často vedie
k schopnosti odolávať konvenčnej chemoterapii je cieľom identifikovať tieto zmeny
a metylačné vzory s následnou možnosťou využitia epigenetickej liečby alebo kombinovanej
liečby. Práve na základe týchto zistení bola takáto liečba úspešne aplikovaná v prípade
myelodysplastického syndrómu, mnohopočetného myelómu či niektorých lymfómov (7).
Literatúra:
1. Vucic, E. A., et al. Genome Research 2012, 22(2), 188–195
2. Heo, Y. J., et al. Molecules and cells 2021, 44(7), 433–443
3. Alexiadis, M.; et al. Oncotarget 2016, 7, 14207–14219
4. Sun N, et al. Front Mol Biosci. 2021 Feb 11;8:619110
5. Cui H., et al. Mol. Ther. Nucleic Acids. 2020;20:128–139
6. Krug K., et al. Cell. 2020;183:1436–1456
7. Li J, et al. Sci Rep. 2017 Jun 22;7(1):4035.
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Dvadsať rokov sekvenovania na Katedre molekulárnej biológie:
od Sangera po NarCoS
Tomáš Szemes1,2,3
1.

Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, BA
2. Vedecký park, Univerzita Komenského, BA
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Sekvenovanie nukleových kyselín sa od prvej publikovanej metódy podľa Sangera stalo
jednou z kľúčových metód molekulárnej biológie (1). Jednotlivé generácie sekvenovania
priniesli nové kritické fundamentálne poznatky v rôznych oblastiach biológie a medicíny, no v
narastajúcej miere sa stali aj súčasťou klinickej praxe čoraz väčšieho rozsahu klinických
špecializácií. Principiálna univerzálnosť analýzy nukleových kyselín bázu po báze, od druhej
generácie dokonca s rozlíšením jednotlivých molekúl totiž takýto potenciál prirodzene nesie. S
príchodom druhej generácie sekvenovania v roku 2005 (2) sa úroveň molekulárno-genetického
výskumu posunula na úroveň genómov rôznych živých organizmov a v medicíne sa zaviedli
pojmy ako personalizovaná precízna medicína či mikrobióm. Tretia generácia sekvenovania
prináša veľmi dlhé čítania a analýzu jednotlivých molekúl, hoci menej presne (3).
Zriadenie pracoviska zameraného na metódy sekvenovania na Katedre molekulárnej
biológie bolo preto prirodzeným krokom. Prvé dva štvorkapilárne prvogeneračné tzv.
Sangerove sekvenátory spoločnosti Applied Biosystems boli v na pracovisku inštalované v
pôvodných priestoroch roku 2002 v rámci realizácie projektu BITCET - Biotechnologické
centrum SR a s nimi bola zahájená prevádzka pravidelného servisného sekvenovania pre
pracoviská UK ale aj pre ústavy SAV a iných akademických partnerov. V druhej etape
infraštruktúrneho projektu BITCET bolo vybudované nové laboratórium v nevyužívaných
priestoroch pavilónu B2 na poschodí -3 a postupne bol jeden z prístrojov nahradený
výkonnejším 16-kapilárnym systémom ABI PRISM 3130xl a neskôr nový 8-kapilárny prístroj
ABI 3500. Popri servisnom sekvenovaní bola metóda sekvenovania kľúčovou vo viacerých
našich publikovaných prácach (napr. 4-6).
Projekt sekvenovania ľudského genómu (7) poukázal aj na limitácie prvogeneráčného
sekvenovania a potrebu efektívnejších metód pre celogenómové analýzy. Príchod druhej
generácie sekvenovania, tiež známej ako vysokoparalelné sekvenovanie sprevádzal
konkurenčný boj hneď štyroch technológií, dvoch od spoločností Life Technologies (neskôr
ThermoFisher Scientific), jednej od 454 Life Technologies (neskôr Roche) a jednej od Solexa
(neskôr Illumina). Prvá technológia na báze pyrosekvenovania v pikotitračných platničkách so
státisícami čítaných molekúl v rukách Craiga Ventera zadefinovala novú oblasť analýzy
mikrobiómov, teda mikrobiálnych komunít (8). Avšak technológia, ktorá sa najviac podobá na
pôvodnú Sangerovu metódu použitím DNA polymerázy a reverzibilných terminátorov s
fluorescenčným značením sa, vďaka jednoduchosti a robustnosti metódy, ako aj intenzívnym
investíciám do vývoja, presadila v druhogeneračných technológiách so zdrvujúcou prevahou.
Dominuje nielen publikovaných prácam, ale aj klinickým aplikáciám. Realizácia projektov
podporených zo Štrukturálnych fondov EU ako Kompetenčné centrum a neskôr Revogene na
katedre dopomohli k získaniu niekoľkých finančne nákladných prístrojov pre druhogeneračné
sekvenovanie, ale tiež nemenej nákladného spotrebného materiálu potrebného na prevádzku
sekvenátorov. Séria niekoľkotýždňových, nezriedka mesačných, a extrémne nákladných
experimentov na platforme Life Technologies Solid, ktoré boli doslova nočnou morou pre
molekulárnych biológov, ale aj pre novovznikajúci tím bioinformatikov, nepriniesla žiadne
publikovateľné výsledky. Pozornosť preto dostali cenovo dostupnejšie a prevádzkovo menej
nákladné technológie Illumina MiSeq, ThermoFisher Ion Torrent a 454 Life GS Junior system.
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Séria publikácií poukazuje na všestranné využitie metódy, ale už viac komplexné zameranie
publikovaných prác s nutnou dávkou pokročilého bioinfomatického spracovania (napr. 9-12).
Práve vďaka projektu Revogene sa popri iných publikovaných výstupoch priniesol pre u
nás zrodený start-up s menom Geneton vydláždenie cesty k vytvoreniu vlastného komplexného
genomického neinvazívneho prenatálneho testu na stanovenie chromozómových porúch (13),
ktorý sa využíva aj dnes v klinickej praxi s komerčným názvom Trisomy test, resp. s jeho
odvodenými verziami. Vďaka spolupráci a rozvoju spoločnosťou Medirex sa test stal najprv
dostupným na našom území, prešiel masívnym vývojom a dnes má medzinárodný dosah a stále
rastúci počet zákazníčok.
Laboratórium genomiky a informatiky sa vďaka realizácii projektu Vedeckého parku UK
čiastočne presunulo do nových moderných priestorov s optimálnymi podmienkami pre
prevádzku a novou výkonnejšou technológiou vysokoparalelného sekvenovania. V roku 2021
pribudol aj treťogeneračný prístroj MinIon Mk1C od Oxford Nanopore Technologies. V
súčasnosti sa rozvíja najmä téma tzv. tekutej biopsie, teda neinvazívnej diagnostike a zrejme aj
skríningu celej škály onkologických ochorení v projektoch ako napr. PreveLynch.
Pandémia koronavírusu však priniesla nové výzvy, pričom tím molekulárnych biológov
a bioinformatikov s expertízou a skúsenosťami so sekvenovaním dostal novú úlohu pri
sekvenovaní prvých izolátov SARS-CoV-2 (14), neskôr národného rozmeru. V rámci
ministrom zdravotníctva menovanej pracovnej skupiny pandemickej komisie sme sa od marca
2021 zapojili do týždenného pravidelného národného sekvenovania klinických izolátov
koronavírusu SARS-CoV-2. Jedným z vedľajších výstupov je aj unikátny laboratórny a
expertný systém, ktorý významným spôsobom zvyšuje rýchlosť a efektivitu realizácie
národného sekvenovania pod názvom NarCoS, systém pre Národné COVID Sekvenovanie. Je
vyústením spoločného úsilia tímu na Vedeckom Parku a Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského, Úradu Verejného Zdravotníctva a Centra Vedecko-Technických Informácií SR.
Kľúčovú úlohu pri zariadení laboratória pre sekvenovanie, propagácii či príprave a
riadení viacerých projektov zohral bezpochyby Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Pri rozbehu
sekvenačného laboratória neskôr presunutého na “mínus trojku” a ich prevádzke významnú
úlohu zohrali RNDr. Gabriel Minárik, PhD., doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD., doc. Mgr.
Andrej Ficek, PhD.. Neskôr sa k sekvenačnému tímu predali RNDr. Silvia Vávrová, PhD., doc.
RNDr. Katarína Soltys, PhD. Mgr. Silvia Bokorová, Mgr. Martina Pečimonová, PhD.. Na
druhogeneračné sekvenovanie sa sústreďujú RNDr. Tatiana Sedláčková, PhD. či RNDr. Diana
Rusňáková. V biologickej interpretácii zohrávajú významnú úlohu RNDr. Ján Radvánszky,
PhD., Mgr. Michal Kajsík, PhD. či RNDr. Ondrej Pös, PhD. Špeciálne je potrebné vyzdvihnúť
Mgr. Jaroslava Budiša, PhD. za budovanie bioinformatického tímu, jeho rozvoj a súvisiace
úspechy.
Mimochodom kompletný ľudský genóm od teloméry k telomére všetkých chromozómov
bol dokončený a publikovaný až v apríli 2022 (15), čo otvára nové kapitoly nášho výskumu.
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DNA diagnostika dedičných ochorení
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Nespočetné množstvo vedeckých štúdií v oblasti molekulárnej biológie spolu s
rozvojom pokročilých metód analýzy DNA viedlo v posledných desaťročiach k obrovskému
nárastu poznatkov v oblasti poznania molekulárnej podstaty biologických procesov, ktoré sú v
prípade humánnej biológie zamerané vo veľkej miere najmä na pochopenie patologických
príčin a procesov podieľajúcich sa na vzniku a progresii geneticky podmienených ochorení
človeka. V tomto smere prelomovým míľnikom bol projekt sekvenovania ľudského genómu, v
rámci ktorého identifikácia proteín kódujúcich sekvencií ako aj medzigénových polymorfných
a repetitívnych sekvencií umožnila vytvorenie genomickej mapy a následne kompletnej
sekvencie ľudského genómu spojenej so vznikom verejne dostupných genomických databáz.
Spolu s funkčnými štúdiami proteínov, analýz ich interakcií a zapojení do spoločných
metabolických a signalizačných dráh na bunkových, tkanivových a zvieracích modeloch viedlo
k vzniku komplexných databáz funkčných, expresných, metabolických charakteristík ľudského
genómu. S narastajúcimi vedomosťami o povahe mnohých ochorení a úlohe genetickej zložky
v ich vzniku sa možnosti DNA diagnostiky čoraz častejšie dostávajú do rutinnej klinickodiagnostickej praxe. Kým v období pred projektom sekvenovania ľudského genómu sa DNA
diagnostika a genetické konzultácie zameriavali zväčša len na dedičnosť niektorých
najčastejších a najzávažnejších monogénových ochorení s diagnostikou v rámci rodín, tak
v súčasnosti genetické konzultácie a s tým spojené čoraz dostupnejšie molekulárno – genetické
analýzy umožňujú rozvoj prístupov predklinického, predikčného testovania genetickej
predispozície aj mnohých heterogénnych a komplexných multifaktoriálnych ochorení.
Schematicky znázornený vzťah medzi frekvenciou genetických variantov a ich vplyve na
definovanie vzniku fenotypu je zobrazený na Obr.1.1.

Obr. 1.1. Zobrazenie genetických variantov vo vzťahu k sile ich dopadu na vznik fenotypu
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Aj keď pre vyvodenie genetického rizika variantov zapojených do vzniku komplexných
multifaktoriálnych ochorení je potrebných množstvo poznatkov založených na asociačných
štúdiách, rodinných agregáciách ochorenia vo vzťahu k variantom, faktoroch prostredia a ich
kombináciách s často komplikovanou interpretáciou a výpočtom, tak v prípade monogénových
ochorení je interpretáciu možné uskutočniť zväčša na základe DNA analýzy jedného génu,
základných pravidiel dedičnosti a frekvencie ochorenia v populácii. Možnosti rutinnej DNA
diagnostiky monogénových ochorení sa preto odvíjajú od poznatkov o lokalizácii a mutačnom
spektre s ochorením asociovaného génu, charakteru kauzálnych mutácií a prípadnej existencii
lokusovej variability ochorenia. Znalosť lokalizácie a sekvencie (s výnimkou nepriamej DNA
diagnostiky) génu je podmienkou, znalosť mutačného spektra ochorenia v populácii pri
mnohých alelovo heterogénnych ochoreniach výrazne zefektívňuje laboratórne, časové
a finančné nároky diagnostiky priorozáciou a testovaném frekventovaných mutácií, prípadne
analýzou oblastí génu s častejším výskytom viacerých mutácií. Charakter mutácií ovplyvňuje
najmä možnosti a výber laboratórnych postupov kde popri ľahko typizovateľných
jednonukleotidových zámenách a zmenách menšieho rozsahu sú v diagnostike často
problematickými najmä zmeny a prestavby väčšieho rozsahu (delécie, duplikácie, konverzie,
inverzie, translokácie, aneuploidie,.. ) a expanzie repetitívnych sekvencií. Veľkým problémom
v diagnostike viacerých mendelisticky dedených ochorení je lokusová heterogenita, kedy
mutácie vo viacerých, často desiatkach až stovkách rôznych génov, vedú k vzniku klinicky
veľmi podobných až identických fenotypov. V takom prípade znalosť mutačného spektra, resp.
aspoň znalosť v populácii najčastejších mutácií umožňuje priorizáciu génov/mutácií
v skríningu a úspešnú diagnostiku aspoň časti pacientov ako je tomu napríklad pri
nesyndrómovej strate sluchu. Výrazná lokusová heterogenita bez zjavnejších frekventovaných
mutácií v populácii, ako napríkad u pacientov s rôznymi formami primárnej imunodeficiencie,
však komplikuje diagnostický prístup založený na skríningu vybraných kandidátnych génov
a identifikácia kauzálnych variantov je založená na postupoch masívne paralelného
sekvenovania rozsiahlejších, tzv. klinických panelov génov, prípadne celého exómu.
Charakterizácia populačnej variability genómu sumarizovaná a anotovaná vo verejne
dostupných databázach s následnou identifikácia variantov u pacientov umožňuje identifikáciu
a priorizáciu kandidátnych variantov, ktorých vzťah k vzniku ochorenia u pacienta je následne
vyhodnocovaný na základe funkcie kandidátneho génu, známeho vzťahu k rovnakému alebo
podobnému fenotypu a najmä dopadu identifikovaného variantu na funkciu alebo expresiu
kódovaných proteínov. Identifikácia kauzálneho variantu na základe exómových dát však
mnohokrát nie je jednoduchá, čo je spôsobené jednak tým, že identifikácia kandidátneho génu
na základe fenotypového prejavu u drvivej väčšiny fenotypov nie je zrejmá a pre mnohých
identifikovaných variantoch nie je možné na základe genomických dát odvodiť dopad variantu
na proteín. Preto aj v čase postgenomickej éry je uskutočňovaných množstvo analýz
zameraných na identifikáciu génov a ich mutácií vo vzťahu k patogenéze širokej škály
ochorení, ktorých cieľom je rozširovanie poznatkov o genetickej podstate daných ochorení,
zdokonaľovanie genomických a proteomických databáz a najmä zavedenie DNA
diagnostických postupov v diferenciačnej a predklinickej diagnostike s pochopením podstaty
molekulárnej patogenézy umožňujúcej rozvoj štúdií zameraných na vývoj nových
terapeutických postupov.
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Úvod
V. natriegens je morská gramnegatívna nepatogénna baktéria s extrémne krátkym časom
delenia (< 10 min) (Payne et al. 1961). Má mnoho dôležitých vlastností pre producenta
rekombinantných proteínov, ako je rýchly rast, nepatogenita, rýchla proteosyntéza a výnimočne
vysoká miera spotreby substrátu a tvorby biomasy. Dokáže rásť na lacných substrátoch a má
vysoký potenciál využitia ako v laboratórnych tak aj v priemyselných procesoch produkcie
proteínov (Hoffart et al. 2017). Jednou z výhod využitia tohto expresného systému je aj
možnosť použitia väčšiny nástrojov a genetických elementov priamo z Escherichia coli, čo
z hľadiska laboratórneho použitia predstavuje jednoduchú migráciu k vyššej efektivite.
Prvým cieľom našej práce bolo preskúmať možnosti aplikácie rôznych zdrojov uhlíka pri
kultiváciách V. natriegens a porovnať faktory ako špecifická rýchlosť rastu, dosiahnutá hustota
kultúry z jednotky substrátu a úroveň expresie rekombinantných proteínov. V druhej fáze práce
sme sa venovali konštrukcii expresného systému na základe nadexpresie vybraných natívnych
enzýmov z V. natriegens s cieľom zvýšenia permeability a pasívnej sekrécie produkovaných
proteínov s minimálnym vplyvom na viabilitu buniek. Sumárom dosiahnutých výsledkov je, že
V. natriegens, aj napriek niektorým komplikáciám v porovnaní s produkciou proteínov v E. coli
poredstavuje sľubnú platformu na rýchlu a efektívnu extracelulárnu produkciu
rekombinantných proteínov.
Použitá metodika
V práci boli použité 3 kmene V. natriegens – wt (ATCC 14048), Vmax (Synthetic
Genomics, Inc.) a PF (kmeň zbavený profágových oblastí) (Pfeifer et al. 2017).
Na konštrukciu plazmidov boli použité PCR amplifikované úseky inzertované do
špecifických oblastí vybraných plazmidov (pRSF-Duet, pJexpress, pJK100EK) pomocou
restrikčných endonukleáz. Všetky sekvencie boli overené analytickým štiepením, PCR
a sekvenovaním.
Bunky boli kultivované v Erlemeyerových bankách alebo laboratórnom fermentore
(Biostat B+, Sartorius) v LB (E. coli) resp LB3 (V. natriegens) médiu. Pri testovaní zdrojov
uhlíka bolo použité modifikované minimálne médium.
Na analýzu expresie proteínov bola použitá metóda SDS-PAGE a Western blot so
špecifickými protilátkami voči histidínovej kotve (Invitrogen).
Purifikácia proteínov prebiehala na prístroji Akta Avant 25 (GE Healthcare) na 1 resp 5
ml HisTrap (GE Healthcare) kolónach.
Výsledky
V prvej časti práce sa nám podarilo demonštrovať rast V. natriegens rýchlejší alebo
porovnateľný s E. coli za minimálnych podmienok a na rôznych zdrojoch uhlíka. Zaujímavá
bola najmä schopnosť rastu na škrobe a sacharóze, čo sú substráty na ktorých E. coli štandardne
nedokáže využiť ako zdroj uhlíka (Obr. 1) (Kormanová et al.,2020).
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Obr 1. Porovnanie rastu V. natriegens v minimálnom médiu s prídavkom vybraných cukrov
V druhej časti práce sme demonštrovali efektívny pađívny transport rekombinantných
proteínov v kmeňoch V. natriegens s pomocou koexpresie vybraných enzýmov, zúčastnených
v syntéze proteoglykanovej časti membrány. Všetky produkovnaé proteíny sa nachádzali
v solubilnej a v prípade enzýmov aj aktívnej forme (s výnimkou DNA polymerázy)
v kultivačnom médiu, odkiaľ boli relatívne jednoducho purifikované pomocou afinitnej
chromatografie. Ako príklad uvádzame porovnanie intracelulárnej a extracelulárnej produkcie
katalázy-peroxidázy AfKatG (Obr. 2) (Kormanová et al., manuskript v procese recenzie).
AfKatG intracellular
AfKatG intracellular +
coexpression
AfKatG extracellular
AfKatG extracellular +
coexpression

Obr 2. Intracelulárna a extracelulárny obsah AfKatG v kultúre V. natriegens bez
a s koexpresiou vybraných enzýmov.
Záver
V rámci práce sa nám podarilo demonštrovať rýchly rast kultúr V. natriegens na rôznych
zdrojoch uhlíka a zároveň overiť schopnosť pasívneho transportu rekombinantných proteínov
do kutlivačného média.
Príspevok je výsledkom realizácie projektov APVV-14-0375, APVV-17-0570 , APVV17-0333, APVV-19-0196 a APVV-20-0284 a projektov SMARTFARM (ITMS2014:
313011W112) a LISPER (ITMS2014: 313011V446) na základe podpory operačného
programu Integrovana infraštruktúra financovaného z ERDF.
Zdroje
Payne, W.J. et al (1961) Antonie van Leeuwenhoek 27, 121–128.
Hoffart, E. et al. (2017). Applied and Environmental Microbiology 83:01614-17

Pfeifer E. et al. (2019) Applied and Environmental Microbiology. 85(17): e00853-19
Kormanová Ľ. et al. (2020) J Biotechnol. 321:57-67.
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Rekombinantné peroxidázy a ich aplikácia v biotechnológii a medicíne
Eva Struhárňanská
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava,
struharnans1@uniba.sk

Kyslík je u väčšiny organizmov kritickým faktorom umožňujúci vykonávať ich
nevyhnutné fyziologické procesy. S využívaním kyslíka sa ale v bunkách produkujú aj tzv.
reaktívne formy kyslíka (ROS). Medzi molekulárne ciele ROS patria proteíny, DNA, ale aj
lipidy. Na zabránenie negatívneho účinku ROS, organizmy disponujú rozsiahlou skupinou
kataláz a peroxidáz. Peroxidázy sú širokou skupinou enzýmov, ktoré sú redundantné v prírode.
Väčšina patrí medzí hém obsahujúce proteíny a vyskytujú sa v rastlinách, živočíchoch a v
mikroorganizmoch (Battistuzzi a kol., 2010). Sú charakteristické schopnosťou katalyzovať
oxidáciu rôznych organických alebo anorganických zlúčenín za využitia peroxidu vodíka
(H2O2) ako akceptora elektrónov (reakcia 1).
2S + H2 O2 + 2e− → 2Sox + 2H2 O
Reakcia 1. Oxidácia substrátu pomocou peroxidáz. S: substrát (donor elektrónov);
Sox: oxidovaný substrát
Túto skupinu enzýmov možno rozdeliť na dve základne skupiny: A) hémové peroxidázy,
ktoré disponujú prostetickou skupinou protoporfyrín IX a B) nehémové peroxidázy, ktoré túto
štruktúru neobsahujú a sú v menšom zastúpení. Fylogeneticky sa táto rozsiahla skupina
rozdeľuje na 2 superrodiny (peroxidázy-katalázy a peroxidázy-cyklooxygenázy) a 3 rodiny
(dihém peroxidázy, DyP-type peroxidázy a haloperoxidázy) (Obrázok 1) (Zámocký a Obinger,
2010). Peroxidázy aj katalázy-peroxidázy reprezentujú triedu enzýmov, ktoré si našli miesto
medzi priemyselne významnými biokatalyzátormi vďaka ich katalytickej rýchlosti a vysokej
stabilite. Do súčasnosti našli využitie v širokom spektre priemyselných odvetví, vrátane
textilného priemyslu, oblasti biosenzorov, korózie, mikromotorov, polymérov, biopolymérov,
potravinárskeho priemyslu, medicínskych a farmaceutických technológií.

Obrázok 1: Schematická štruktúra rozdelenia hémových peroxidáz. Upravené podľa Peroxibase.
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DypB sa zaraďuje do podtriedy B DyP-type hémových peroxidáz. Viaceré analýzy taktiež
potvrdili, že aktivita DypB sa niekoľko násobne zvyšuje v prítomnosti Mn2+(Ahmad a kol.,
2011). Vďaka jeho vlastnostiam sa môže jednať o mangán-dependentný enzým aplikovateľný
v rôznych oblastiach biotechnologického priemyslu.
Katalázy-peroxidázy KatG sú najpočetnejšou triedou hémových peroxidáz v
prokaryotických aj eukaryotických organizmoch, so zástupcami u baktérií, húb aj rastlín
(Passardi a kol., 2007; Zámocký a kol., 2010). Hoci v minulosti boli známe dva enzýmy z
archeónov, enzým AfKatG reprezentoval v roku 2001 (Kengen a kol., 2001) prvú katalázuperoxidázu izolovanú z hypertermofilného archeóna. Pre tento enzým je typické, že sa
katalázová aktivita vyznačuje vysokým turnover číslom, čo vedie k mimoriadne vysokému
pomeru katalázovej aktivity voči peroxidázovej, pričom v tomto ohľade sa AfKatG podobá skôr
typickým katalázam. Teplotné optimá pre jednotlivé aktivity predstavujú 80 °C pre
peroxidázovú a 70 °C pre katalázovú, a aj vďaka týmto vlastnostiam predstavuje tento enzým
výnimočný zdroj výskumu.
Rekombinantné proteíny, a zvlášť peroxidázy, predstavujú zaujímavú skupinu enzýmov
a ich heterologická produkcia je nenahraditeľnou súčasťou takmer vo všetkých odvetviach
priemyslu.

Ahmad, M., Roberts, J. N., Hardiman, E. M., Singh, R., Eltis, L. D., & Bugg, T. D. (2011).
Identification of DypB from Rhodococcus jostii RHA1 as a lignin peroxidase. Biochemistry,
50(23), 5096-5107.
Battistuzzi, G., Bellei, M., Bortolotti, C. A., & Sola, M. (2010). Redox properties of heme
peroxidases. Archives of Biochemistry and Biophysics, 500(1), 21-36.
Kengen, S. W., Bikker, F. J., Hagen, W. R., Vos, W. M., & Oost, J. (2001). Characterization of
a catalase-peroxidase from the hyperthermophilic archaeon Archaeoglobus fulgidus.
Extremophiles, 5(5), 323-332.
Passardi, F., Zamocky, M., Favet, J., Jakopitsch, C., Penel, C., Obinger, C., & Dunand, C.
(2007). Phylogenetic distribution of catalase-peroxidases: are there patches of order in chaos?
Gene, 397(1-2), 101-113.
Zámocký, M., Furtmüller, P. G., & Obinger, C. (2010). Evolution of structure and function of
Class I peroxidases. Archives of Biochemistry and Biophysics, 500(1), 45-57.
Zámocký, M., & Obinger, C. (2010). Molecular phylogeny of heme peroxidases. In
Biocatalysis based on heme peroxidases (pp. 7-35). Springer, Berlin, Heidelberg.

19

Bakteriofágy – znovuobjavený nástroj na boj s patogénmi
Michal Kajsik, Barbora Markusková, Tomáš Szemeš, Hana Drahovská
Katedra molekulárnej biológie PriF UK , michal.kajsik@uniba.sk

Úvod: Fágová terapia sa stala intenzívne študovanou témou poslednej dekády. Zvýšený záujem
o využitie bakteriofágov na boj s patogénnymi baktériami spočíva v častejších výskytoch
patogénov rezistentných na konvenčne používané antibiotiká. Zvyšujúci počet výskytov multirezistentných baktérií kombinovaný s menším počtom novoobjavených antibiotík prinútil
výskumníkov prehodnotiť využitie bakteriofágov (Abedon a kol. 2011, WHO 2018). Fágy je v
terapii možné použiť jednotlivo alebo vo forme koktailov. Prvý prístup si vyžaduje presnú
diagnostiku pôvodcu ochorenia. Druhý prístup využíva viac fágov s odlišnými spektrami
hostiteľov v jednom prípravku, čím sa zaručí jeho použiteľnosť aj bez presnej diagnostiky
(Kutter a kol. 2010). Tento prístup si vyžaduje pravidelné aktualizácie koktailov, ktorými sa
upravuje spektrum hostiteľov podľa aktuálneho výskytu patogénov v prostredí. Regulačné
liekové agentúry v západných krajinách vyžadujú komplexnú charakterizáciu zložiek kokteilu,
aby ich mohli považovať za vhodné pre zdravotnú starostlivosť. Charakterizácia musí zahŕňať
rastové parametre fága, jeho okruh hostiteľov, typ životného cyklu a v neposlednej rade aj
celogenómovú sekvenciu s podrobnou bioinformatickou analýzou. Tá musí stanoviť či genóm
obsahuje potenciálne rizikové gény prenášajúce faktory virulencie (Gill a Hyman 2010). Dobre
charakterizované a bezpečné bakteriofágy je potom možné použiť na množstvo aplikácií
v oblasti medicíny, veteriny či potravinárskeho priemyslu. Naša pracovná skupina sa dlhodobo
venuje príprave bakteriofágových prostriedkov vhodných pre kontrolu potravín. V poslednom
období sme sa však sústredili aj na fágy vhodné na terapiu infekcií človeka.
Bakteriofágy na KMB: Prvou aplikáciou fágov na našom pracovisku bola kontrola potravín
pred kontamináciou oportunisticky patogénnymi baktériami rodu Cronobacter. Patogén má
podiel na infekciách novorodencov a dojčiat, zapríčiňuje meningitídu, nekrotizujúcu
enterokolitídu a sepsu. Väčšina prípadov infekcií je spôsobená požitím kontaminovanej sušenej
dojčenskej výživy (Cruz-cordova a kol 2012). Pomocou amplifikácie na indikátorovom kmeni
sme izolovali, purifikovali a podrobne charakterizovali 20 špecifických bakteriofágov (Kajsik
a kol 2014, Kajsik a kol. 2019). Zostavili sme koktaily piatich fágov s titrom 104 CFU/ml a 108
CFU/ml každého fága. Zistili sme, že koktail s vyšším titrom spôsobil pokles množstva baktérií
pod detekčný limit už po štyroch hodinách. Ak sme použili prípravok s nižším titrom, dosiahli
sme zníženie počtu baktérií pod limit detekcie za 8 hodín. Baktérie rodu Cronobacter, napriek
vážnym následkom, nepatria k najčastejším ani najnebezpečnejším kontaminantom potravín.
Zamerali sme sa preto aj na časté potravinové patogény, ako napríklad Enterobacter cloacae,
Citrobacter spp. alebo Listéria monocytogenes. Počet novoizolovaných špecifických fágov
však ešte nedosahuje dostatočné počty ani hostiteľskú špecificitu na efektívne aplikovanie vo
forme prípravku. Súbežne s prípravou koktailov pre potravinárstvo sme sa začali venovať
terapii ľudských infekcií. Prvým cieľom v tejto oblasti bola príprava funkčného koktailu na
liečbu uropatogénnych infekcií. Podľa európskej kancelárie WHO je incidencia urogenitálnych
ochorení priemerne 10 na 100 000 obyvateľov a na Slovensku je to až 13 na 100 000 občanov.
Najviac ohrozenú skupinu pacientov teda tvoria ženy od 13. roka života. Je známe, že baktérie
uropatogénnych E. coli môžu perzistovať v močovode bez príznakov infekcie mesiace (Tosh a
McDonald 2012). Postupne sme charakterizovali 24 fágov vhodných na terapiu E.coli
v močovom trakte. Napriek tomu, že zbierku stále rozširujeme, podarilo sa nám zostaviť koktail
efektívne fungujúci in vitro v kultivačných médiách. Pre potenciálne perorálne aplikovanie
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prípravku sme zaviedli metódu stabilizácie fágov v alginátových kapsuliach. Môžeme tak
purifikovaný fágový prípravok zacieliť aj na komplikácie s črevnou mikroflórou ako sú
disbakteriózy, prípadne infekty tráviaceho traktu. Príchod pokročilých metód sekvenovania
nám poskytol príležitosť urýchliť vyhľadávanie bakteriofágov alebo ich antibakteriálnych
proteínov. Jednotlivé izoláty už nemusíme purifikovať pred charakterizáciou, ale vieme ich
identifikovať z metagenomických dát a následne cielene vyhľadať vo vzorke. V spolupráci
s pracovníkmi spoločnosti Geneton s.r.o. pripravili bioinformatické nástroje ktoré pomôžu
určiť bakteriálneho hostiteľa z parciálnej celogenómovej sekvencie (PHERI) (Baláž
a kol.2020), identifikujú fágové endolyzíny alebo chvostíkové proteíny s potenciálne
enzymatickou aktivitou v metagenomických dátach.
Záver: Katedra je od vzniku spojená s výskumom bakteriofágov. Počiatočné aplikácie však
predstavovali skôr základný výskum. Nárast potreby boja s rezistentnými kmeňmi baktérií
zmenil aj pohľad na fágy a pracovisko na to reagovalo projektami na ich zavedenie do praxe vo
forme terapie. Použitím koktailu charakterizovaných fágov sa nám podarilo dekontaminovať
mliečnu výživu v modelových podmienkach. Podarilo sa nám vytvoriť prípravok na potlačenie
urogenitálnych E.coli. Zbierku fágov je však potrebné dopĺňať o izoláty s rozdielnou
hostiteľskou špecificitou. Je rovnako potrebné neustále monitorovať výskyt patogénov
v prostredí a získavať nové izoláty potrebné pre aktualizovanie špecifickej fágovej zbierky.
Veľké úsilie venujeme optimalizácii metód izolácie charakterizácie nových vírusov.
Poďakovanie
„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná
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Rastlinný vírus ako nástroj pre expresiu cudzorodých polypeptidov
Adam Achs, Zdeno Šubr
Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,
Slovenská republika; adam.achs@savba.sk

Úvod
Príchod technológie rekombinantnej DNA viedol k prudkému rozmachu v oblasti
biotechnológií. V priebehu rokov boli rozličné hostiteľské expresné systémy využité na
produkciu širokého spektra farmakologicky a priemyselne významných rekombinantných
proteínov. Rastliny sa najmä v poslednom desaťročí stali atraktívnou alternatívou tradičných
expresných platforiem, využívajúcich baktérie, kvasinky, alebo živočíšne bunkové kultúry.
Obmedzenia spočiatku používaných transgénnych rastlín boli prekonané s príchodom metód
tranzientnej (dočasnej) expresie, ktorá môže byť efektívne navodená pomocou rastlinných
vírusových vektorov [1].
Pre heterológnu expresiu v rastlinách boli už využité upravené genómy viacerých vírusov.
Na našom pracovisku sme pre tieto účely adaptovali genóm vírusu šarky slivky (PPV), čo je
(+)ssRNA potyvírus s polyproteínovou stratégiou expresie. V súčasnosti máme k dispozícii dva
vektory založené na cDNA PPV – pAD a pAD-agro. Vektory sa líšia typom replikónu (E. coli
alebo binárny E. coli / A. tumefaciens) a teda aj optimálnou metódou transfekcie rastlín
(biolisticky alebo agroinfiltráciou). Systém sme využili s rôznou úspešnosťou pre voľnú
expresiu viacerých proteínov, resp. ich fragmentov.
Použitá metodika
Jednotlivé gény boli amplifikované PCR a klonované do vektorov pAD/pAD-agro
restrikčno-ligačným spôsobom, alebo pomocou kitu In-Fusion HD Cloning Kit (Takara).
Pripravené plazmidové konštrukty boli do rastlín v závislosti od typu vektora vnášané
biolisticky vzduchovou pištoľou [2], alebo infiltráciou A. tumefaciens nesúcich konštrukt do
spodnej strany listu pomocou striekačky bez ihly. Infekcia PPV a expresia jednotlivých
produktov bola analyzovaná pomocou RT-PCR a imunoblotu.
Výsledky
Výhodou potyvírusového vektora je produkcia cudzorodého proteínu v ekvimolárnom
pomere k polypeptidom materského vírusu. V našich experimentoch sa však rôzne
exprimované proteíny líšili stabilitou in planta, rozpustnosťou, ako aj lokalizáciou akumulácie
produktu (Tabuľka). Okrem modelových rastlinných vírusov (AMV, ZYMV) sme náš expresný
systém aplikovali na štruktúrne proteíny vírusov spôsobujúcich ochorenia človeka, a to s
cieľom využiť takto produkované antigény jednak ako kontroly v rôznych imunochemických
testoch, jednak potenciálne aj pre vakcinačné účely. Zatiaľ čo fragment hemaglutinínu vírusu
chrípky sa vo voľnej forme efektívne produkovať nepodarilo (pokračujeme v experimentovaní
s menšími fragmentami fúzovanými s kapsidovým proteínom PPV), dobré výsledky sme získali
v prípade nukleoproteínu vírusu SARS CoV-2, ktorého N-proximálnu polovicu sa podarilo
nielen účinne exprimovať, ale vďaka fúzii s hexahistidínom aj efektívne prečistiť
metalochelátovou afinitnou chromatografiou. Pre experimentálne expresie sme zatiaľ využívali
modelovú rastlinu Nicotiana benthamiana, ktorá má pre potenciálne aplikácie vo formáte tzv.
jedlých vakcín isté limity. Tie sa snažíme prekonať nájdením vhodnejšieho hostiteľa PPV,
ktorým by mohol byť napr. mak siaty [3].
Záver
Naše experimenty preukázali širokú aplikovateľnosť vektorov pAD/pAD-agro na
expresiu cudzorodých génov v rastlinách, avšak s istými obmedzeniami. Jednotlivé proteíny
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sa medzi sebou líšili svojou stabilitou, rozpustnosťou a lokalizáciou v rámci rastliny. Expresia
každého proteínu si tak vyžaduje osobitný prístup a optimalizáciu.

Tabuľka: Prehľad cudzorodých proteínov exprimovaných v rastlinách pomocou vektorov pAD/pAD-agro
Klonovaný gén

Označenie

Mr

Poznámky

Referencie

Malý proteín tepelného šoku
Cronobacter sakazakii, fúzia
s hexahistidínom

sHSP

17 kDa

Akumulácia prevažne v
koreňoch

[4]

Neštruktúrny proteín vírusu chrípky

PB1-F2

10 kDa

Fragment hemaglutinínu vírusu
chrípky

HA2

17,5 kDa

Kapsidový proteín vírusu mozaiky
lucerny

AMV-CP

23 kDa

Stabilná systémová expresia

[7]

Kapsidový proteín vírusu žltej mozaiky
cukety

ZYMV-CP

31,2 kDa

Stabilná systémová expresia

-

N-fragment nukleokapsidoého proteínu
vírusu SARS-CoV-2, fúzia
s hexahistidínom

CoN1

20,5 kDa

Stabilná systémová expresia

[8]

Nukleokapsidový proteín vírusu
SARS-CoV-2, fúzia s hexahistidínom

CoN2

45,7 kDa

Nízka akumulácia,
čiastočná proteolýza

-

C-fragment nukleokapsidového
proteínu vírusu SARS CoV-2, fúzia
s hexahistidínom

CoN3

25,5 kDa

Výraznejšia proteolýza

-

Tvorba nerozpustných
amyloidných štruktúr,
prevažne v koreňoch
Nízka akumulácia,
iba v koreňoch
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Využitie vysokoparalelného sekvenovania pri analýzach patogénnych
baktérií a baktérií z potravinárskeho priemyslu
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Úvod
Metódy sekvenovania DNA boli vyvinuté začiatkom 70. rokov 20. storočia, avšak ich
využitie bolo limitované vysokou cenou, technologickou náročnosťou a nutnosťou použitia
toxických a rádioaktívnych látok [1]. Technologický zlom nastal po publikovaní enzymatickej
metódy sekvenovania založenej na syntéze komplementárneho vlákna a inkorporácii
značeného inhibítora ddNTP [2]. Táto metóda poskytla základy pre vznik prvej generácie
automatických sekvenátorov, čím sa začala éra celogenómového sekvenovania.
Významným bodom v genomických štúdiách bol nástup novej generácie sekvenačných
(NGS) metód využívajúcich masívne paralelné sekvenovanie, ktoré výrazne znížilo finančné
a časové náklady. NGS nám otvorili dvere pre rozsiahle genomické a metagenomické štúdie,
vďaka ktorým sme získali informácie o zložitosti a rôznorodosti mikrobiálnych komunít
a urýchlili štúdium nových doposiaľ neznámych mikroorganizmov [3]. Vďaka cenovej
dostupnosti je možné získať veľké množstvo dát o analyzovaných baktériách, ako sú druhové
zaradenie, prítomnosť antibiotickej rezistencie a génov virulencie. Zo získaných dát vieme
sledovať patogény, ktoré dominujú v populácii a sú zodpovedné za vznik nových epidémií,
taktiež vieme charakterizovať kmene rozšírené v potravinárskych prevádzkach [1].
Cieľom predkladanej práce bola charakterizácia klinických izolátov a kmeňov
izolovaných z potravinárskeho prostredia.
Použitá metodika
Izolácia DNA a príprava knižníc na NGS
Na izoláciu bakteriálnej DNA sme použili Higher PurityTM Bacterial Genomic DNA
Isolation Kit (CanvaxBiotech). Množstvo izolovanej DNA sme kvantifikovali pomocou
QubitTM dsDNA HS Assay Kit (Thermofisher Scientific). Na prípravu knižníc na
celogenómové sekvenovanie sme použili protokol Nextera XT DNA Library Prep Kit
(Illumina). Knižnice boli prečistené pomocou magnetických guľôčok AMPure XP (Beckman).
Dĺžku fragmentov jednotlivých knižníc sme overili metódou elektroforézy na čipe (High
Sensitivity DNA chip) na prístroji 2100 Bioanalyzer Instrument (Agilent Technologies).
Sekvenovanie prebehlo na platformách Illumina – MiSeq a NextSeq 500.
Bioinformatické spracovanie a analýza genómov
Párové čítania boli zložené pomocou programu SPAdes. Následne boli tieto genómy
anotované a analyzované pomocou online programov PATRIC (Pathosystem Resource
Integration Center), RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) a databázy CGE
(Center for Genomic Epidemiology).
Výsledky
Celkovo sme osekvenovali 27 klinických kmeňov E. coli (Obr. 1), ktoré boli izolované
od pacientov trpiacich infekciami močového traktu a kmene asociované so vznikom neonatálnej
meningitídy. Detekovali sme prítomnosť virulenčných faktorov a génov zabezpečujúcich
rezistenciu na antibiotiká, pričom 21 kmeňov vykazovalo rezistenciu na β-laktámové
antibiotiká, 12 kmeňov na aminoglykozidy a 10 na tetracyklínové antibiotiká. Na základe
metód MLST, cgMLST, wgMLST a typizácie fimbrilárneho adhezínu, sme vytvorili panel
unikátnych kmeňov, ktorý bol použitý na sledovanie účinnosti potencionálnych terapeutických
bakteriofágov.
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Pomocou NGS sme analyzovali aj 42 kmeňov karbapeném rezistentných K. pneumoniae
izolovaných od pacientov z rôznych kliník v Bratislavskom kraji. Kmene sme charakterizovali
pomocou metódy MLST a cgMLST, na základe ktorej sme ich rozdelili do 27 unikátnych
skupín. V každom kmeni sme detekovali minimálne dva gény kódujúce β-laktamázy, pričom
najčastejšie sa jednalo o gén SHV, ktorý bol prítomný vo všetkých kmeňoch a gén CTX-M-15.
Taktiež sme detekovali prítomnosť génov NDM (57%) a KPC (33%) kódujúcich
karbapenemázy. V 41 kmeňoch sme tiež sledovali prítomnosť génu FosA zabezpečujúceho
rezistenciu na fosfomycín a efluxnej pumpy OqxA/B.
Charakterizovali sme aj kmene izolované z potravinárskeho priemyslu, konkrétne kmene
L. monocytogenes izolované z mäsokombinátu a z ovčej farmy. Vzorky sme charakterizovali
metódami MLST a cgMLST, pričom najrozšírenejší bol sekvenčný typ 14, ktorý bol zastúpený
v oboch prevádzkach. Na základe tejto analýzy sme kmene ST-14 priradili k perzistentnému
klonu dlhodobo prežívajúcemu v danej prevádzke. Taktiež sme sekvenovali baktérie mliečneho
kvasenia (LAB), ktoré by mohli byť v budúcnosti použité pri príprave špecializovaných
štartovacích kultúr pre tradičné slovenské syry (bryndzu) vyrobené z pasterizovaného mlieka.
V týchto kmeňoch neboli detekované žiadne potenciálne nežiadúce gény kódujúce produkciu
toxínov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na finálne organoleptické vlastnosti produktu.

Obr. 1.: Fylogenetický strom sekvenovaných kmeňov E. coli a ich sekvenčného typu, cgMLST, CH typu,
sérotypu a fylogenetických skupín. Strom vytvorený na základe podobnosti 1000 génov v programe PATRIC.

Záver
Pomocou celogenómového sekvenovania sme analyzovali klinické kmene E. coli a
K. pneumoniae pričom sme tieto kmene rozdelili do unikátnych skupín na základe metód MLST
a cgMLST. Na základe výsledkov sme vytvorili panely unikátnych kmeňov, ktoré slúžia
v štúdiách zaoberajúcich sa fágovou terapiou ako alternatívou ku konvenčným liečbam
infekčných ochorení. Taktiež sme charakterizovali kmene pochádzajúce z potravinárskeho
priemyslu pričom tieto výsledky napomohli k pochopeniu distribúcie najrozšírenejších
klonálnych komplexov v prevádzkach na Slovensku. Výsledky sekvenovania LAB pomôžu pri
vytváraní špecializovaných štartovacích kultúr v budúcich štúdiách.
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Úvod
Vzhľadom na rastúcu rezistenciu baktérií voči antibiotikám sa čoraz väčšia pozornosť
venuje fágovej terapii. Využitie bakteriofágov sa z veľkej časti zameriava na elimináciu
bakteriálnych infekcií. Na to, aby bolo možné týmto infekciám predchádzať, je potrebné
patogény, ktoré ich spôsobujú, detegovať v čo najkratšom čase. V súčasnosti je detekcia
založená najmä na metódach analýzy DNA, čo môže predstavovať problém predovšetkým pri
vzorkách s nízkou koncentráciou patogénu. Preto detekcia patogénov v mnohých prípadoch
vyžaduje „enrichment“, ktorý slúži na obohatenie vzorky o vybrané baktérie. Tento proces je
však pomerne časovo náročný, čo komplikuje aj samotnú detekciu. Vďaka špecifickým
vlastnostiam možno bakteriofágy využiť aj ako afinitné molekuly navrhnuté na detekciu
prítomnosti patogénnych baktérií. V predkladanej práci sme sa zaoberali produkciou
bakteriofágmi kódovaných „tail fiber“ proteínov, ktorými sa bakteriofág viaže na povrch
hostiteľskej bakteriálnej bunky. Využitie týchto molekúl by celkovú detekciu výrazne
zefektívnilo, keďže ich väzba na bunkový receptor je rýchla a špecifická. V našej práci sme sa
preto zamerali na expresiu a purifikáciu týchto proteínov ako afinitných molekúl v
„enrichment“ kroku pri detekcii baktérií rodu Cronobacter, ktoré sú hlavnou príčinou
kontaminácie sušenej mliečnej výživy a následným vznikom infekcií u novorodencov.
Použitá metodika
V genóme bakteriofágov (T7, Dev-CD-23823) sme identifikovali gény kódujúce tail fiber
proteíny. Tie sme amplifikovali a klonovali do expresného vektoru pET28B+ tak, aby sa HIStag
kotva na nachádzala na N-konci proteínu. Exprimované proteíny sme purifikovali na kolónkach
Protino Ni-TED 2000 (Macherey-Nagel, Nemecko). Následne sme testovali schopnosť
proteínov viazať sa na baktérie. 1 ml bakteriálnej kultúry pri OD600=1 sme scentrifugovali, pelet
sme rozsuspendovali v 180 μl ekvilibračného roztoku (50mM TrisHCl, 300mM NaCl).
K bunkám sme pridali 20 μl purifikovaného proteínu a vzorky sme inkubovali 20 minút pri
28°C. Vzorky sme scentrifugovali a supernatant sme analyzovali pomocou SDS-PAGE. Ako
kontrolu sme použili purifikované proteíny nariedené v rovnakom pomere. SDS-PAGE gély
sme analyzovali pomocou programu GelAnalyzer. Percento naviazaných proteínov sme určili,
ako rozdiel v denzite proteínových prúžkov medzi kontrolou a testovanými vzorkami. Proteíny
sme tiež imobilizovali na magnetických guličkách Dynabeads™ His-Tag Isolation & Pulldown
(Invitrogen). Následne sme testovali ich schopnosť viazať baktérie z pripravených vzoriek. 1
ml bunkového riedenia C. dublinensis resp. E. coli, sme inkubovali 20 minút s 20 µl guličiek.
Na magnetickom stojane sme odseparovali guličky s naviazanými bunkami, vzorku sme
rozsuspendovali v 100 μl PBS, vysiali na LB misky, inkubovali cez noc pri 37°C a na druhý
deň stanovili počet kolónií. Tie sme porovnali s kontrolnými riedeniami.
Výsledky
Podarilo sa nám purifikovať exprimované proteíny (Obr.1). Potvrdili sme schopnosť
purifikovaných proteínov sa špecificky viazať na bakteriálne bunky. T7 proteín sa viazal na
bunky E.coli Dh5α výrazne lepšie ako na bunky C. dublinensis 23826 (pokles oproti kontrole
o 61% vs. 12%). Proteín fága Dev-CD-23823 celkovo vykazoval slabšie väzobné vlastnosti,
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stále však je zrejmá jeho lepšia väzba na hostiteľský kmeň C. dublinensis 23823 (pokles oproti
kontrole o 17%) a na bunky E.coli Dh5α sa neviazal vôbec.

Obr. 1. a) Purifikovaný tail fiber proteín z Dev-CD-23823; 1. dráha: supernatant po homogenizácii, 2.
dráha: flow trough, 3. a 4. dráha:elúcia, 5. dráha: vzorka po dialýze b) Purifikovaný tail fiber proteín
z T7; 1. až . dráha: elúcie proteínu s použitím 300mM imidazolu

Účinnosť väzby buniek na magnetické guličky proteínmi sa značne líšila v závislosti od
množstva buniek v testovanej vzorke. Najvyššiu účinnosť sme pozorovali pri T7 proteíne, vo
vzorkách s najnižším množstvom buniek a naopak tento postup nebol efektívny pre vzorky
v ktorých bolo viac ako 103 buniek/ml (Obr.2).
Účinnosť pri jednotlivých riedeniach
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Obr.2: Účinnosť väzby buniek E.coli Dh5α na imobilizované T7 tail fiber proteínov v jednotlivých
riedeniach. K-kontrola, celkový počet buniek v riedení; N-negatívna kontrola, beadsy bez imobilizovaného
proteínu; E-experiment, beadsy s imobilizovaným proteínom

Záver
Podarilo sa nám purifikovať tail fiber proteíny bakteriofágov T7 a Dev-CD-23823.
Potvrdili sme schopnosť týchto proteínov viazať sa na bakteriálne bunky. Proteíny sme
imobilizovali na magnetických guličkách a ukázali ich schopnosť viazať baktérie vo vzorkách
s rastúcou efektivitou, nepriamo úmernou množstvu baktérií vo vzorke. Tieto výsledky by sme
chceli v ďalších experimentoch potvrdiť metódou RT-PCR.
Príspevok je výsledkom realizácie projektov APVV-16-0168 a SMARTFARM (ITMS2014+:
313011W112).
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Úvod
Cenani-Lenzov syndróm (CLS) je zriedkavé, autozomálne recesívne monogénne
ochorenie, ktoré je charakterizované najmä ťažkými malformáciami končatín, tvárovým
dysmorfizmom a renálnymi anomáliami. Za tento stav sú zodpovedné patogénne varianty
v géne LRP4 [1]. Proteín LRP4, patriaci do rodiny lipoproteínových receptorov, antagonizuje
LRP5/LRP6 sprostredkovanú WNT signálnu dráhu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu
v embryonálnom vývoji, vrátane vývoja končatín [2,3]. V predloženej práci uvádzame analýzu
novoidentifikovaného homozygotného variantu c.430+5G>A v géne LRP4 u plodu
s deformitami horných aj dolných končatín, Cornelia de Lange syndrómom a BallerGeroldovým syndrómom.
Použitá metodika
Izolácia DNA plodu z buniek fibroblastov prebiehala s využitím kitu Gentra Puregene
Blood Kit (Qiagen). RNA plodu bola izolovaná taktiež z fibroblastov za pomoci kitu Directzol RNA MiniPrep kit (Zymo Research) a následne bola prepísaná do cDNA pomocou kitu
RevertAid First Strand cDNA Synthesis kit (Thermo Scientific). Všetky 3 kity boli použité
podľa pokynov výrobcu. Vzorky cDNA rodičov plodu boli dodané vyizolované. Po
uskutočnení exómového sekvenovania u plodu nasledovala analýza pomocou výrazov HPO
(Human Phenotype Ontology). Na overenie prítomnosti variantu v DNA sekvencii plodu bolo
použité Sangerovo sekvenovanie s využitím primerov navrhnutých do exónov v blízkosti
variantu. Na amplifikáciu cDNA plodu aj rodičov a následnú analýzu zostrihových foriem
cDNA Sangerovým sekvenovaním boli použité primery komplementárne k cDNA oblasti
spojenia 2 exónov, aby sa zaistila amplifikácia výlučne cDNA.
Výsledky
Prenatálnou diagnostikou v 13. týždni tehotenstva zdravej 37 r. ženy bola plodu
diagnostikovaná hemimélia a skeletálna dysplázia horných aj dolných končatín, Cornelia de
lange syndróm a Baller-Geroldov syndróm, zodpovedajúce CLS fenotypu. Na zistenie
kauzálnej príčiny tohto fenotypu bola u plodu uskutočnená celoexómová analýza. V následnej
analýze variantov kandidátnych génov neboli nájdené žiadne signifikantné výsledky, preto bola
ďalej uskutočnená analýza pomocou výrazov HPO, po ktorej bol identifikovaný variant
c.430+5G>A v intróne 4 génu LRP4. Podľa predikčných programov MutationTaster a Human
Splicing Finder ide o pravdepodobne patogénny variant s negatívnym dopadom na donorové
miesto splicingu, ktorý zapríčiňuje nesprávne vystrihnutie intrónu 4 a tým zmenu čítacieho
rámca a následný vznik predčasného stop kodónu po 2 zmenených aminokyselinách
(p.Asp144Glyfs*3). Skrátený proteín si tak zachová iba 7,5% pôvodnej dĺžky (143 AMK
z 1905 AMK), čím sa predpokladá strata jeho funkcie, ktorá má za následok zvýšenú aktivitu
WNT signalizácie [1] a vznik už spomínaných komplikácií. Sangerovým sekvenovaním DNA
plodu sme potvrdili prítomnosť variantu c.430+5G>A (Obr.1A) a sekvenovaním cDNA plodu
sme
zistili,
že
plod
má
2
nesprávne
zostrihnuté
transkripty
a
to
NM_002334.4:r.430_431ins430+1_430+27 a NM_002334.4:r.430_431ins430+1_430+32
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(Obr. 1B). Sekvenovaním cDNA rodičov sme potvrdili prítomnosť transkriptu
NM_002334.4:r.430_431ins430+1_430+27 u oboch z nich, teda sú prenášačmi (Obr.1C).
Predpokladom príčiny vzniku 2 rozdielnych foriem alternatívneho zostrihu u plodu bola
prítomnosť iného variantu v blízkosti c.430+5G>A na jednej z aliel u jedného z rodičov, ktorá
by spôsobila túto zmenu zostrihu u plodu, avšak na základe analýzy genomickej sekvencie
plodu sme tento predpoklad nepotvrdili.

Obrázok 1 Výsledky Sangerovho sekvenovania
A) DNA sekvencia plodu s vyznačením mutácie (červená šípka) B) cDNA sekvencia plodu s vyznačením mutácie a
schematickým zobrazením vzniknutých transkriptov. Plod je homozygot pre danú mutáciu. C) cDNA sekvencia rodičov
s vyznačením mutácie a schematickým znázornením vzniknutých transkriptov. Rodičia sú heterozygoti pre danú mutáciu.

Záver
Dostupné štúdie uvádzajú, že patogénne mutácie proteínu LRP4, spôsobujúce zvýšenú
aktivitu WNT signalizácie, negatívne vplývajú na embryonálny vývin a môžu viesť k vzniku
niekoľkých ochorení, vrátane Cenani-Lenzovho syndrómu [1,2,4]. V predloženej práci
uvádzame novoidentifikovaný patogénny variant c.430+5G>A génu LRP4 u plodu s CLS,
zapríčiňujúci skrátenie pôvodného transkriptu o vyše 90 % a tým predpokladanú stratu funkcie
kódovaného proteínu. Patogenitu variantu nám potvrdili 2 predikčné programy. Na bližšie
objasnenie dopadu mutácie na funkciu proteínu budú potrebné ďalšie štúdie, pričom
predpokladáme vysokú pravdepodobnosť kauzality danej mutácie na fenotype plodu.
[1] Li, Y., Pawlik, B., Elcioglu, N., et al. (2010). Am. J. Hum. Genet., 86(5), p.696.
[2] Kariminejad, A., Stollfuß, B., Li, Y., et al. (2013). Am. J. Med. Genet. A, 161(6), p.1475.
[3] Clevers, H. (2006). Cell, 127(3), p.469.
[4] Khan, H., Chong, A. E. Q., Bilal, M., et al. (2022). J. Hum. Genet., 67(5), p.253.
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Introduction
Proteins have a critical role in many biological processes, e.g., survival, immune
response, etc. In order to perform such biological functions, proteins need to interact with each
other. The interaction between proteins can be modelled by an undirected graph, where a protein
is modelled by a node, and the interaction between two proteins is modelled by an edge. In
recent years, lots of efforts have been made to identify the biological function of these networks.
Given that physicochemical experiments require high costs and time, the best approach to study
these networks are from the perspective of complex network analysis [1]. A protein-proteininteraction network possesses the same properties as real-life complex networks, including
social networks and co-authorship networks. These properties include small-world property and
a high degree of clustering. Several social, organic, and information structures can be
introduced and expressed as complex networks, where nodes illustrate single components and
edges illustrate the relationships between those components. Networks or graphs are an
effective way of illustrating the relationship between individuals that can be applied to solve
various machine learning and data mining problems. Hence, recently analysing networks has
been a very popular field of study. The complex network analysis tasks include various
problems, e.g. community detection [2], identifying spreader nodes, and link prediction which
are considered as the main challenges. To deal with the above shortcomings in an obvious way,
an improved version of the random walk strategy of the Deepwalk algorithm in the attributed
network is proposed. The two information sources, namely topological and non-topological
information support one another in learning the nodes’ accurate low-dimensional embedding.
In our proposed method, using the structural and attributed features of the network, random
walking will be biased, and according to hemophilic property, the nodes that are more similar
to each other will be placed next to each other in a sequence of nodes as an input of skip-gram
[3]. With its linear time complexity and local information use, the algorithm proposed in this
paper will map the graph to a low dimension space, and the nodes with the most structural and
attribute similarities will be placed next to each other.
Method
Table 1: pseudo-code of the proposed method (FSFDW).
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Fig. 1: The

architecture of FSFDW for learning the node embedding.

Results
In the present work, we proposed a new embedding-based method, called FSFDW, for
predicting the interactions between proteins in PPI networks by utilizing structural and nonstructural properties of proteins. FSFDW is an extension of the DeepWalk method but improves
it by combining structural and feature-based similarities and employ them to generate node
sequences with higher qualities. Therefore, the learned embedding capture both topological and
feature-based properties of proteins. In order to evaluate the effectiveness of the proposed
method, we have conducted some experiments on three PPI networks to compare the
performance of FSFDW against some state-of-the-art embedding based methods, using
different evaluation metrics. Our findings indicate that benefiting from structural and nonstructural information provided in PPI networks can improve the results of prediction in terms
of evaluation metrics such as AUC, F-measure, and AP. For future work, we would like to
employ deep learning frameworks, e.g. CNNs and autoencoders to learn network embedding
that capture the structural and non-structural properties of networks.

Fig. 2: ROC Curve for the proposed method vs. comparing methods.
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Úvod: DNA polymerázy sú enzýmy schopné na základe komplementarity báz syntetizovať
nové vlákno DNA. Vďaka schopnosti amplifikovať primermi ohraničené úseky DNA
v polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), našli polymerázy využitie vo výskume, priemysle
a biotechnológiách. Taktiež sú súčasťou laboratórnej diagnostiky, ktorá využíva kvantitatívnu
RT-PCR [1, 2]. Taq DNA polymeráza bola po prvý krát izolovaná v roku 1976 z termofilnej
baktérie Thermus aquaticus [3]. Optimálna teplota pre aktivitu Taq DNA polymerázy je 75 –
80 ℃, avšak aktivitu vykazuje aj pri 97,5 ℃. Vysoká termostabilita Taq polymerázy
zabezpečila jej robustné využitie [4]. Našim cieľom bol návrh a tvorba nových expresných
konštruktov pre produkciu rekombinantnej Taq DNA polymerázy v expresných systémoch
v E. coli.
Použitá metodika: Navrhli sme dva konštrukty, líšiace sa antibiotikovou rezistenciou,
s použitím vektora pGEX-4T1 (4969 bp), do ktorých bol vložený syntetický gén pre Taq DNA
polymerázu (2520 bp), obsahujúci navrhnuté mutácie cold-sensitive a toleranciu na inhibítory.
Použili sme bakteriálne kmene Escherichia coli: E. cloni®. Vyizolovaný expresný plazmid a
plazmid s cieľovým génom mutovanej Taq DNA polymerázy sme štiepili restrikčnými
endonukleázami, ligovali a následne transformovali bunky E. coli ligačnou zmesou a overili
sme správnosť klonov. Konštrukt pGEX-4T1 s mutTaqDNApol sme namnožili pomocou PCR
tak, aby produkt neobsahoval gén rezistencie na ampicilín. Pri amplifikácii génu rezistencie na
kanamycín sme použili primery s fosforylovaným 5' koncom. Namnožené fragmenty sme
separovali pomocou agarózovej elektroforézy, následne sme ich vyrezali a purifikovali
pomocou kitu Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega). Prečistené fragmenty boli
zligované a transformované do buniek E. coli E. cloni® 10G.
Výsledky: Oba vektory - pGEX-4T1 a vektor nesúci cieľový gén pre mutovanú Taq DNA
polymerázu sme štiepili pomocou XhoI a BamHI. Mapu vytvoreného konštruktu môžeme
vidieť na obrázku 1 A. Na základe predchádzajúcich výsledkov expresie mutTaqDNApol
v rôznych expresných systémoch sme sa rozhodli zameniť gén pre antibiotikovú rezistenciu vo
vytvorenom konštrukte. Pomocou PCR sme špecificky namnožili gén rezistencie na
kanamycín. Pri amplifikácii konštruktu pGEX-4T1 mutTaqDNApol bez rezistencie došlo
k vzniku aj niekoľkých nešpecifických produktov. Fragment správnej veľkosti sme vyrezali
z gélu a vložili do vektora. Transformované bunky E. coli sme vysiali na misku s kanamycínom
a následne sme vybrané kolónie nechali rozrásť na miskách s ampicilínom a kanamycínom.
Kolónie, ktoré narástli iba na miskách s kanamycínom sme následne overili restrikčnou
analýzou. Potvrdili sme správnosť vytvoreného konštruktu pGEX-T1 mutTaqDNApol
s rezistenciou na kanamycín, ktorého mapu môžeme vidieť na obrázku 1 B.
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Obr. 1 Mapy vytvorených konštruktov: 1 A) konštrukt pGEX-4T1 mutTaqDNApol s pôvodnou
ampicilínovou rezistenciou; 1 B) konštrukt pGEX-4T1 mutTaqDNApol s rezistenciou na kanamycín.

Záver: Pomocou štiepenia s restrikčnými endonukleázami sme vytvorili konštrukt pGEX-4T1
nesúci gén pre mutovanú Taq DNA polymerázu. Vytvorený konštrukt pGEX-4T1
mutTaqDNApol a gén kódujúci rezistenciu na kanamycín sme následne namnožili pomocou
PCR a vytvorili sme nový konštrukt pGEX-4T1 s kanamycínovou rezistenciou nesúci gén pre
mutovanú Taq DNA polymerázu. Po uskutočnení expresie v oboch vytvorených expresných
konštruktoch budeme vedieť potvrdiť alebo vyvrátiť vplyv antibiotika na expresiu cieľového
proteínu mutovanej Taq DNA polymerázy.
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Úvod Candida utilis je kvasinka používaná v potravinárskom a krmovinárskom priemysle,
ktorá už niekoľko desaťročí nesie status GRAS (Generally Recognised As Safe) (1). Kombinuje
výhody prokaryotov ako je rýchly rast a jednoduchá genetická manipulácia a eukaryotov ako
je post-translačná modifikácia proteínov alebo proteolytické procesovanie. Medzi jej ďalšie
výhody patrí taktiež rast na lacných substrátoch alebo rýchla adaptácia na rôzne zdroje uhlíka
(2). Medzi tieto zdroje patrí aj maltóza. Cieľom práce bolo stanoviť aktivitu maltázového
(MAL) promótora spektrofotometricky na chromogénnom substráte o-nitrofenyl-β-Dgalaktopyranozid (ONPG). Za MAL promótorom je radený gén lacZ pre β-galaktozidázu, čo
nám umožňovalo stanoviť tieto aktivity. Ďalším cieľom práce bola mutagenéza tohto MAL
promótora tak, aby zostala zachovaná citlivosť na induktor maltózu, ale aby sa minimalizovala
katabolická represia glukózou.
Použitá metodika Pre stanovenie aktivity β-galaktozidázy sme používali substrát ONPG.
Uvoľnenie o-nitrofenolu hydrolýzou substrátu bolo monitorované meraním absorbancie.
Enzýmová aktivita jednej jednotky β-galaktozidázy predstavuje množstvo enzýmu, ktoré
uvoľní 1 mmol.dm1-3 o-nitrofenolu za 1 minútu pri 28 °C. Koncentráciu uvoľneného onitrofenolu sme stanovovali pri vlnovej dĺžke 420 nnm. Pre výpočet aktivity sme použili vzťah:
AxVx10y
Aktivita = mxtxεxl [U/mg], kde A je absorbancia pri 420 nm, V je objem v litroch, y sa mení
podľa jednotiek uvoľneného produktu v definícii jednotky, m je hmotnosť vzorky pridanej do
reakcie v mg, t je reakčný čas v minútach, ε je molárny extinkčný koeficient (pri o-nitrofenole
je 4,5) a l je hrúbka spektrofotometrickej kyvety v cm. Koncentráciu proteínov, ktoré sme
pridávali do reakcie sme stanovovali Bradfordovou metódou (3).
Výsledky Za cieľom stanovenia aktivity MAL promótora bola vykonaná expresia βgalaktozidázy v kmeňoch CuF (deletovaná maltáza) a CuA (deletovaná maltáza a konštitutívne
exprimovaný MAL aktivátor). V ich genóme boli integrované plazmidy pML1 a pML3. Tieto
plazmidy sa líšili mutáciami v promótore (pML1 – divý typ promótora, pML3 – dve in silico
vytipované mutácie v Mig1 väzobnom mieste). Expresia prebiehala v minimálnom médiu
s vybranými zdrojmi uhlíka (glukóza – represný zdroj C, maltóza – induktor, neschopnosť rastu
kmeňov na tomto zdroji C, celobióza – induktor, rafinóza – slabšia represná vlastnosť). Kým
medzi plazmidmi s mutáciami sme nezaznamenali signifikantnú zmenu expresie, zmenu sme si
všimli pri expresiách v kmeňoch CuF a CuA (Graf 1 a 2). Rovnako ako pri plazmide pML3,
podobné výsledky sme zaznamenali aj pri plazmide pML1. Kvôli tomu usudzujeme, že pre
reguláciu spracovania maltózy je dôležitý promótor nachádzajúci sa pred MAL aktivátorom
(tiež podlieha katabolickej represii). V ďalšej práci, kde zvýšime génovú dózu aktivátorového
génu a prevedieme expresie pri rovnakých podmienkach, predpokladáme, že aj množstvo
aktivátorového génu môže zohrávať signifikantnú úlohu pri expresii z MAL promótora.
Plazmidy pMZ11, pMZ12 a pMZ131, ktoré obsahujú rovnaké mutácie ako plazmidy typu pML,
boli transformované do kmeňa CuA. Pri selekcii na médiách YPD a YPDM s antibiotikom
Zeocín, sme spozorovali jemné rozdiely (pomalý rast na YPD). Avšak pri porovnaní
s výsledkami expresií, uvažujeme o artefaktoch – prítomnosť maltózy neovplyvňuje MAL
promótor, tak ako je zatiaľ známe. Predpokladáme, že väčší vplyv na expresiu proteínov má
génová dóza MAL aktivátora, ako prítomnosť maltózy v médiu.
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Graf 1: Graf špecifickej aktivity β-galaktozidázy v CuF pML3
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Graf 2: Graf špecifickej aktivity β-galaktozidázy v CuA pML3
Pre ovplyvňovanie maltózového metabolizmu boli pripravené aj mutačné knižnice náhodnou
mutagenézou MAL promótora z plazmidu pMZ1. Pre zvýšenie počtu mutácií sme mutačnú
PCR opakovali tandemovo 3 – 4x za sebou, avšak sa nám nepodarilo vyselektovať klon, ktorý
by ovplyvnil Mig1 väzbové miesta. Pomocou sekvenačnej analýzy knižníc sme overili, že
vypraným postupom dokážeme vytvoriť kvalitné mutačné knižnice. V nasledujúcej práci sa
budeme sústrediť na tvorbu mutácii v promótore MAL aktivátora.
Záver V práci sme pripravili konštrukty, ktorými bude možné ovplyvňovať aktivitu MAL
promótora v C. utilis. V časti náhodnej a cielenej mutagenézy Mig1 väzbových miest, výsledky
nekorelovali s výsledkami pokusov, ktoré sme dosiahli pri expresiách z plazmidov typu pML.
Týmto môžeme predpokladať, že poznatky, ktoré sú do teraz známe o regulácii génov
zodpovedných za metabolizmus maltózy, nie sú úplne presné a pravdepodobne MAL aktivátor
zohráva väčšiu úlohu ako mu do teraz bola pripisovaná.
Poďakovanie Tento projekt bol pripravený vďaka projektu APVV-17-0149.
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Introduction
The World Health Organization (WHO) has declared antimicrobial resistance as one of
the greatest threats to human health. There is urgent need for development of antimicrobial
agents; however, few are in the pharmaceutical pipeline, and the number of new antibacterial
drugs approved for marketing continues to drop [1]. One of the most promising alternatives is
using phage therapy. This approach is defined as the administration of virulent phages directly
to a patient with the purpose of lysing the bacterial pathogen that is causing a clinically relevant
infection [2]. Phages can be used for therapeutic approaches against antibiotic-resistant
bacterial infections. They exert therapeutic effects by killing bacteria and have been applied
successfully against various bacterial infections since their discovery about 100 years ago [3].
Perspectives of the phage therapy
The traditional concept of human phage therapy is the administration of naturally isolated
virulent phages (mostly from an environmental source) directly to the patient with the goal of
lysing a bacterial pathogen deemed to be responsible for an acute or a chronic infection [4]. The
using single therapeutic phage (e.g. monophage therapy) in clinical practice may be hampered
by the emergence of bacterial resistance to this phage. To address this issue, a polyphage
therapy, also known as the use of phage cocktails, is a commonly used strategy. Phage cocktails
can be designed to target a single bacterial strain, multiple strains of a single bacterial species,
or multiple species, typically grouped by the clinical syndromes they cause. Another approach
for explointing bacteriophages in therapy is application of phage-derived enzymes such as
depolymerases (to target capsules and biofilm structures) and endolysins, enzymes which
degrade bacterial cell wall.
In clinical practice many conditions are treated by phages, sometimes exclusively or by
using combination therapy. Mechanisms for synergy between phages, antibiotics, and the
immune response include phage-mediated capsule or biofilm degradation, which enables the
action of antibiotics, antibodies, the complement system, and phagocytes, and the exploitation
of the evolutionary trade-offs of phage resistance, such as antibiotic resensitization and
impaired bacterial growth. Bioengineering of phages is a novel approach in the phage therapy
area, which could dramatically increase their therapeutic potential, including expanded host
range, switching host tropism, delivery of exogenous genes, or modification of phage capsids
[2].
Phage research in Department of molecular biology
The research group at the Department of molecular biology is focused on isolation and
characterization of bacteriophages infecting several pathogenic species including Escherichia,
Cronobacter, Enterobacter and Klebsiella phages and confirmed their applicability in food
protection (Kajsík et al. 2014[5], 2015 [6], 2019, Madurkay et al. 2019 [7]) and even in the
experimental phage therapy (Tóthová et al. 2011 [8], Slobodníková et al. 2021 [9]). The
antimicrobial effect of isolated bacteriophages against UPEC strains was studied in both liquid
culture and biofilm. Another part of the team is focused on study of Streptococcus agalactiae
(GBS), a pathogen responsible for urinary tract infections as well as neonatal infections. As no
strictly virulent phage infecting GBS has been described up to now, prophages inserted in GBS
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genomes were studied and the high content of full-length and satellite prophages was found,
suggesting that prophages could be beneficial to the host bacterium. The induction of several
prophages into the medium was also confirmed (Lichvarikova et al. 2020 [10]).
Conclusion
The looming threat of antibiotic resistance calls for immediate action. Phage therapy is
well suited to be part of the multidimensional strategies to fight against it. Simply put, phage
therapy needs to be included in our repertoire of treatments against antibiotic-resistant
pathogens, and the sooner the better. Additionally, there is no singular effective approach to
clinical use of phage therapy, and in fact, its diversity and adaptability are among its greatest
advantages. Although some gaps in knowledge must be filled before we can standardize the use
of phage therapy, the field is rapidly advancing. Finally, we believe that although the
widespread use of phage therapy seems to be a challenging process, undertaking it will bring
along societal, commercial, and economic benefits that will far outreach those from the clinical
standpoint alone [2].
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ÚVOD: Lynchov syndróm (LS), nazývaný aj ako hereditárny nepolypózny karcinóm
kolorekta, patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce hereditárne nádorové syndrómy. Je hlavnou
príčinou vzniku dedičnej formy kolorektálneho karcinómu, ktorý v poslednom desaťročí
predstavuje vážny zdravotný problém po celom svete [1]. Incidencia tohto ochorenia ukazuje
výrazný vzostup aj na Slovensku [2]. V našej štúdii popisujeme opakované využitie údajov
vygenerovaných počas neinvazívneho prenatálneho testovania (NIPT – Non-invasive prenatal
testing) tehotných žien na Slovensku na stanovenie populačnej alelickej frekvencie výskytu
genetických variantov v génoch asociovaných s rizikom vzniku LS. Frekvencie nájdených
variantov boli porovnané s frekvenciami v celosvetových populáciách s cieľom zistiť, či
existujú štatisticky významné rozdiely medzi populáciami. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo
identifikovať patogénne varianty LS v slovenskej populácii, predpokladáme, že rozsiahla
agregácia údajov z NIPT medzi jednotlivými krajinami môže do budúcna predstavovať
užitočný zdroj informácií o genomickej variabilite, aj v oblasti výskumu rakoviny.
POUŽITÁ METODIKA: Na analýzu boli použité vzorky krvi 1548 tehotných žien, ktoré
podstúpili NIPT na Slovensku. Po izolácii plazmatickej DNA, príprave DNA knižnice a procese
sekvenovania (prístroj MiSeq Illumina, celogenómové sekvenovanie s nízkym pokrytím) boli
sekvenačné údaje bioinformaticky spracované. Pre všetky nájdené DNA varianty boli
vypočítané populačné alelové frekvencie výskytu. Filtrovanie identifikovaných variantov a
následné porovnanie populačnej alelovej frekvencie bolo vykonané z odborných, verejne
dostupných databáz (OMIM, gnomAD) a pomocou programovacieho jazyka Python. Na
základe informácií z databáz ClinVar a dbSNP boli varianty anotované a klasifikované podľa
ich klinického významu.
VÝSLEDKY: Po odstránení variantov z “low complexity regions” sme identifikovali 648
variantov v génoch, ktoré sú asociované s LS (MLH1, PMS2, MSH6, TGFBR2, MLH3, MSH2
a EPCAM). Po filtrovaní vybraných typov variantov záujmu, najčastejšie identifikovaných
v databáze ClinVar ako patogénne alebo pravdepodobne patogénne, sme získali 18 variantov.
Populačné alelové frekvencie oboch skupín variantov boli porovnané s údajmi frekvencií
šiestich celosvetových populácií (africká, americká, východná Ázia, fínska európska, ne-fínska
európska, južná Ázia). Z údajov sme zostrojili krabicové grafy popisujúce jednotlivé populačné
alelové frekvencie a rozdiely medzi jednotlivými frekvenciami variantov v slovenskej
populácii a šiestimi celosvetovými (Obrázok 1, 2). Rozdiely nevykazovali štatisticky významné
odchýlky. V skupine 648 variantov bolo detekovaných 64 odľahlých hodnôt (intronické
varianty bez záznamu v databáze ClinVar) a v skupine 18 variantov celkom 4 odľahlé hodnoty
(nekódujúce varianty s benígnym významom).
ZÁVER
V našich predchádzajúcich štúdiách sme opísali opätovné použitie údajov z NIPT na určovanie
alelovej frekvencie bežných variantov špecifických pre populáciu [3], detekciu CNV [4]
a variantov asociovaných s ochorením COVID-19 [5,6]. Z dôvodu obmedzení tejto štúdie
(extrémne nízka frekvencia výskytu patogénnych variantov asociovaných s LS v bežnej
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populácii, veľkosť vzorky, zaujatosť voči ženám) sme pomocou údajov NIPT nedokázali
identifikovať žiadne patogénne varianty spojené s LS.

Obr. 1 Krabicové grafy ukazujú rozdiely v alelovej frekvencii
648 variantov v slovenskej a šiestich celosvetových
populáciách. AFR, slovenská-africká populácia; AMR,
americká; EAS, východoázijská; FIN, európska (fínska); NFE,
európska (nefínska); SAS, juhoázijská populácia.

Obr. 2 Krabicové grafy ukazujú rozdiely v alelovej frekvencii
18 variantov v slovenskej a šiestich celosvetových
populáciách. AFR, slovenská-africká populácia; AMR,
americká; EAS, východoázijská; FIN, európska (fínska); NFE,
európska (nefínska); SAS, juhoázijská populácia.

FINANCOVANIE: Tento príspevok vznikol s podporou OP Integrovaná infraštruktúra pre
projekt: Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v
populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom, ITMS:
313011V578, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

1

Úvod
Zdravý životný štýl a strava sú kľúčovými zložkami zdravých čriev. Viacero štúdií
preukázalo, že pohybová intervencia dokáže priaznivo ovplyvniť zloženie črevného
mikrobiómu. Ďalej sa potvrdilo, že telesná aktivita asociuje s početnosťou viacerých kmeňov
a rodov, ktoré zaraďujeme medzi významných producentov mastných kyselín s krátkym
reťazcom (SCFA). Štúdie zaoberajúce sa danou tematikou vykazujú heterogénny dizajn
vo forme, intenzite a trvaní telesnej aktivity. Práve vďaka tomu je veľmi náročné určiť presné
mechanizmy vplyvu telesnej aktivity na zloženie črevného mikrobiómu.
Cieľom našich výskumov bolo štúdium vplyvu pravidelnej aeróbnej telesnej aktivity
na telesné zloženie, črevný mikrobióm a koncentráciu plazmatických metabolitov zdravých
žien. Navyše sme skúmali vplyv vysoko-intenzívneho tréningové programu na črevný
mikrobióm koncentráciu plazmatických metabolitov mladých plavcov.
Použitá metodika
Prvú výskumnú vzorku tvorilo 9 zdravých žien (priemerný vek 44 ± 13,0 rokov; BMI – 24,8
± 4,9 kg/m2), ktoré absolvovali 30-dňový redukčný program (WLP). Pohybový program
spočíval v 30 minútovom tréningu s frekvenciou 3-krát do týždňa. Cvičenie sa vykonávalo na
hydraulických posilňovacích strojoch v kombinácii s podložkami, určenými na ľahké aeróbne
cviky. Cvičilo sa vo forme kruhového tréningu, v intervaloch 30 sec. na strojoch a 30 sec. na
podložke bez pauzy.
Druhú výskumnú skupinu tvorilo 12 mladých plavcov (priemerný vek 17,8 ± 2,8 rokov; BW
– 74,3 ± 7,6 kg; BMI – 23,1 ± 2,6 kg/m2 ), ktorí absolvovali 7 týždňový vysoko-intenzívny
tréningový program (HIT), s frekvenciou 3-krát do týždňa. Tréningový program pozostával
z plávania rôznych dĺžok bazéna (12,5; 20; 25; 50 a 100 m) s intenzitou > 90% z maximálnej
rýchlosti (obrázok. 1).
Na stanovenie črevného mikrobiómu bola využitá metóda multipararelného
metagenomického sekvenovania génu 16S rDNA, oblasti V1-V3 (Illumina, USA). Na získanie
koncentrácie plazmatických metabolitov bola použitá nukleárna magnetická spektroskopia
(NMR).

Obrázok 1 Grafické znázornenie priebehu našich výskumov
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Výsledky
Redukčný program (WLP)
Pri analýze vplyvu redukčného programu sme sledovali štatisticky významné zníženie
telesnej hmotnosti, BMI, obvodu pásu a telesného tuku (%). Okrem toho bol pozorovaný
signifikantný nárast svalovej hmoty (%). V mikrobiálnej analýze sme nezistili žiadnu
signifikantnú zmenu v parametroch alfa diverzity (OTUs, Shannon index) vplyvom redukčného
programu. Na druhej strane sme identifikovali viacero taxónov so štatisticky významnou
zmenou v početnosti pred a po vykonaní redukčného programu. Zaujímavým zistením
je signifikantný nárast radu Erysipelotrichales, ktorý je považovaný za významného producenta
SCFA. Pri analýze metabolitov sme pozorovali štatisticky významný pokles lipoproteínovej
frakcie (kombinácia molekúl VLDL, IDL, LDL a HDL) na konci redukčného programu (WLPpred 2,72E+06 [±3,96E+05]; WLP-po 2,43E+06 [±2,68E+05], p = 0,026).
Vysoko intenzívny tréningový program (HIT)
Pri analýze alfa diverzity črevného mikrobiómu sme identifikovali štatisticky významné
zvýšenie hodnoty Shannon indexu (p = 0.015) na konci HIT intervencie (Obrázok 2A). Okrem
toho sme identifikovali 16 taxónov, ktorých početnosť sa signifikantne zmenila na konci
intervencie HIT. Na konci HIT intervencie sme zaznamenali signifikantný nárast početnosti
čeľadí Veillonellaceae a Barnesiellaceae. Pri rodovej analýze sme detegovali štatisticky
významný nárast rodov Butyricimonas a Alistipes. Všetky spomenuté taxóny patria medzi
významných producentov SCFA. V analýze metabolitov krvnej plazmy sme pozorovali
štatisticky významný pokles metabolitov acetát (p = 0,002) a butyrát (p = 0,019) na konci
intervencie HIT. Analýza strojového učenia identifikovala acetát, pyruvát, butyrát,
Butyricimonas, Alistipes, Bacteroidetes a Shannon index, ako prediktory pre vytvorenie ROC
krivky s AUC 0,78 (Obrázok 2B), čo predstavuje dostatočný súbor premenných na odlíšenie
skupín HIT-pre a HIT-post.
B
A
*
*

Obrázok 2 A-Porovnanie Shannon index pred a po vysoko-intenzívnej pohybovej intervencii (HIT),
B-Krivka ROC (receiver operating characteristic) s využitím algoritmu strojového učenia Random
forest (RF). Premenné acetát, butyrát, pyruvát, Shannon index, Alistipes a Bacteroidetes boli
identifikované ako dôležité prediktory na rozlíšenie medzi skupinami HIT-pred a HIT-po.

Záver
Naše výskumy preukázali, že už mesačná pohybová intervencia má významný vplyv nielen
na telesné zloženie a metabolické parametre krvi, ale aj na zloženie črevného mikrobiómu.
Z našich výsledkov vyplýva, že telesná aktivita nízkej až strednej intenzity významne vplýva
na telesné zloženie a metabolizmus lipidov, avšak nemá až tak výrazný dopad na črevný
mikrobióm. Na druhej strane sme ukázali, že vysoko-intenzívna telesná aktivita priaznivo
vplýva na diverzitu črevného mikrobiómu a na nárast početností komenzálov, asociovaných
s produkciou zdraviu prospešných molekúl.
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Úvod
Reverzné transkriptázy majú tri základné enzymatické aktivity: RNA-dependentná DNA
polymerázová aktivita, DNA-dependentná DNA polymerázová aktivita a RNáza H aktivita.
Všetky tieto enzymatické aktivity sú dôležité v komplexe reakcií konverzie jednovláknovej
RNA do dvojvláknovej DNA molekuly. Reverzné transkriptázy mali dôležitú úlohu v
napredovaní molekulárnej biológie, genetiky a medicíny. Jednou z najznámejších a najviac
využívaných reverzných transkriptáz je reverzná transkriptáza z vírusu myšacej leukémie
Moloney (Moloney murine leukemia virus, M-MLV). Používa sa ako molekulárny nástroj v
RT-PCR, RT-qPCR, cDNA klonovaní, RNA sekvenovaní a mnohých ďalších metódach.
Syntéza dlhej cDNA na vysoko štruktúrovaných RNA templátoch si vyžaduje optimalizáciu
tohto enzýmu s využitím metód proteínového inžinierstva a cielenej mutagenézy na zvýšenie
termostability, účinnosti a iných vlastností [1]. Úspešná produkcia takto vylepšenej, mutovanej
M-MLV je zaujímavá nielen pre základný výskum, ale aj pre biotechnologický priemysel.
Cieľom našej práce bolo pripraviť konštrukty s mutovanou M-MuLV RT pre následnú expresiu
v E. coli.
Použitá metodika
Zdroj DNA: syntetický gén pre mutovanú M-MuLV reverznú transkriptázu dodaný v pUC57
(LambdaLife).
Použité bakteriálne kmene: E.cloni 10G.
Primery:
Fwd RT1 AAAACATATGATGCATCACCACCACCATCATGCGGGTACG
Rev RT1 AAAACCCGGGTCACAGCAGCGTGCTTGTATCCGGTGTCTCAGTAATCGC
Fwd RT2 AAAACATATGATGGCGGGTACGTTGAACATCGAGGATGAACATCGCC
Rev RT2 AAAACTCGAGCAGCAGCGTGCTTGTATCCGGTGTCTCAGTAATCGC
Červenou je označené štiepne miesto pre NdeI, modrou je označené štiepne miesto pre XmaI,
zelenou je označené štiepne miesto pre XhoI, žltou je označený His-tag a podčiarknutým sú
označené miesta, ktorými primer nasadá na templát.
Elektroforéza v agarózovom géli: Výsledky sme overovali pomocou elektroforézy v 1%
agarozóvom géli. Použili sme štandard molekulovej hmotnosti GeneRuler 1 kb Plus DNA
Ladder (Thermofisher). Parametre prístroja sme nastavili na 110 V, 500 mA, 50 W a 40 min.
Výsledky
V predchádzajúcej práci (výsledky nezobrazené) sme sa zamerali na produkciu
mutovanej M-MuLV v expresnom systéme E. coli a napriek niekoľkým optimalizáciám
procesu sa nám nepodarilo vyprodukovať detekovateľné množstvá enzýmu. Jednou z príčin
môže byť nevhodné použitie expresných vektorov a preto sme sa v tejto práci zamerali na
konštrukciu nových. Zvolili sme si dva systémy, a to pET (pET21a), kde je gén záujmu pod T7
promótorom a pJexpress (pJexpress404), kde je gén záujmu pod T5 promótorom. V prvej fáze
sme sa zamerali na amplifikáciu génu pre mutovanú M-MuLV reverznú transkriptázu z
pôvodného komerčne dodaného pUC57 plazmidu. Keďže sme neboli schopní vybrať také dve
restriktázy, ktorými by sa nám podarilo vyštiepiť M-MuLV z pUC57 a vložiť v dobrej orientácii
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do pET21a/ pJexpress404, museli sme takéto sekvencie vložiť pomocou primerov na oba konce
génu záujmu. Pre ďalšiu purifikáciu potenciálne získaného proteínu je tiež výhodné použitie
tagov, a preto sme sa rozhodli vložiť sekvenciu pre His-Tag. Navrhli sme viacero sád primerov
tak, aby His-Tag bol na C- alebo N-terminálnom konci. Týmto by sme zistili, kde je v našom
prípade vhodnejšie použitie tagu, či už kvôli jednoduchšej purifikácii alebo neovplyvňovaní
aktivity. Vkladané úseky boli relatívne dlhé a na 5`konci obsahovali nehomologické sekvencie,
a preto sme potrebovali optimalizovať nastavenie teplotného programu PCR. Pri prvom
nastavení teplotného programu podľa dizajnu primerov sme získali veľmi malé množstvo
cieľového fragmentu a preto sme sa rozhodli využiť gradientovú PCR na optimalizáciu
anelačnej teploty. Po vyrezaní a štiepení produktu a vybraných plazmidov restriktázami NdeI
a XhoI/NdeI a XmaI sme prikročili k ligácii a následnej transformácii. Transformanty sme si
overili izoláciu, štiepením a PCR.

Obr.1 Vytvorené konštrukty s mutovanou M-MuLV s His-tagom na N/C konci.
Záver
Podarilo sa nám vytvoriť cieľový konštukt vektora pJexpress404 s M-MuLV reverznou
transkriptázou a s his-tagom na C-konci a cieľový konštukt vektora pJexpress404 s M-MuLV
reverznou transkriptázou a s his-tagom na N-konci (Obr.1). V ďalšej časti práce sa zameriame
na tvorbu zvyšných konštruktov a ich následnú produkciu v expresnom systéme E. coli.
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Úvod
Kliešte sú charakterizované ako obligátne ektoparazitické hematofágy a teda pre svoje
prežitie vyžadujú prijímať krv z hostiteľa. Práve ich životný cyklus a široký záber
potenciálnych hostiteľov robia z kliešťov významné vektory patogénov. Považujeme za
dôležité štúdium nielen patogénov, ale aj interakcií vektor-patogén a samotných vektorov –
kliešťov. Neuropeptidy sú významné signálne molekuly mnohobunkových organizmov
fungujúce ako rastové faktory, neuromodulátory, neurotransmitery, hormóny a zúčastňujú sa
takých procesov akými je rast, vývoj, ekdýzia, diuréza, trávenie, atď. U hmyzu Li et al. (2013)
vo svojej práci zameranej na B rodinu GPCR identifikovali o. i. aj (ortológy ľudského receptory
paratyrodiného hormónu PTHR) 2 potenciálne PTHR chrobáka Tribolium castaneum
(TricaPTHR) a 1 potenciálny PTHR včely Apis mellifera. U muchy, priadky a ani u komárov
táto skupina PTHR homológy neidentifikovala (Li et al. 2013). Zároveň nebol známy ligand
pre tieto receptory, pretože u hmyzu nebol identifikovaný ortológ parathyroidného hormónu.
Ligand pre oba TricaPTHR - peptid podobný parathyroidnému hormónu (PTH) - bol popísaný
len nedávno (2020) skupinou Xie et al. Potlačenie expresie TricaPTH a TricaPTHR1 a 2
metódou RNAi v tejto práci viedlo k defektom eklózie. U chrobákov došlo k neúplnému
zvlečeniu kutikúl, mali nepravidelne zvrásnené krovky a neboli schopné roztvoriť krídla.
Samice kládli oproti kontrole menej vajec a frekvencia liahnutia bola znížená takmer o
polovicu. Na základe RNAseq táto skupina zistila, že potlačenie expresie TricaPTHR1 a 2, a
TricaPTH viedlo k zmenám v expresii vyše 100 génov, z ktorých väčšina kóduje extracelulárne
štruktúrne komponenty akými sú kutikulárne proteíny (Xie et al. 2020). Len nedávno bol
identifikovaný PTH aj u kliešťa Rhipicephalus microplus (Waldman et al. 2022). Spôsob
signalizácie a ani funkcia PTH u kliešťov však zatiaľ nie sú známe.
Použitá metodika
Sekvencie T. castaneum PTHR1 (XP_008192153.1) a PTHR2 (XP_015834182.1) sme
vyhľadali v protein BLAST so zameraním na kliešte a identifikovali sme 5 potenciálnych
sekvencií I. scapularis PTHR (XP_029845012.1; XP_029838018.1; XP_029844994.1;
XP_029834640.1 a XP_029838024.1). Ich porovnaním vo voľne dostupnom programe Aligner
na stránke JustBio sme zistili, že sekvencie XP_029845012.1 a XP_029838024.1 sú takmer
totožné, pričom sa líšia na N a C konci. Zároveň sekvencie XP_029838018.1; XP_029844994.1
a XP_029834640.1 sú identické a líšia sa len na N-konci. Prekryvy jednotlivých sekvencií sme
vyhľadali v našej databáze sekvencií kliešťa I. ricinus a do získané sekvencie sme
experimentálne overili. Na stanovanie koncov cDNA sme využili metódu rýchlej amplifikácie
cDNA koncov (Rapid Amplification of cDNA Ends). Tá je založená na špecifickom templáte
- SMARTer cDNA. Charakteristika tejto knižnice spočíva v pridaní adaptérov na 5´konce
molekúl, ktorých sekvencia je známa a teda na ňu vieme navrhnúť primer. Využitím jedného
špecifického primeru v kombinácii s polyA pre 3´koniec, alebo 5´SMART pre 5´koniec, táto
metodika umožňuje amplifikáciu oboch koncov transkriptu.
Identifikované receptory sme charakterizovali na aequoríne založenou esejou mobilizácie
Ca2+ iónov (Knight et al. 2003). Esej využíva promiskuitnú Gα15/16 podjednotku, ktorá
obchádza selektivitu receptorového G-proteínu a je aktivovaná rôznymi GPCR (Offermanns et
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Simon 1995). Väzba ligandu spúšťa sériu reakcií, ktorej výsledkom je emitovanie modrého
svetla, ktoré vieme detegovať. Esej sme robili podľa Park et al. (2003).
Výsledky
Sekvenciu PTHR1 sme získali na základe sekvencií I. scapularis XP_029845012.1 a
XP_029838024.1. V prvom kroku sme navrhli primery a úspešne amplifikovali prekrývajúcu
sa oblasť týchto sekvencií. V druhom sme identifikovali konce transkriptu metódou RACE.
5´koniec transkriptu sa zhoduje s referenciou označenou XP_029845012.1, naopak 3´koniec sa
líši od oboch dohľadaných sekvencií. Sekvencia PTHR1 I. ricinus je na úrovni aminokyselín
kratšia ako predikovaná sekvencia PTHR I. scapularis. Sekvenciu druhého receptora sme
získali na základe sekvencií XP_029838018.1; XP_029844994.1 a XP_029834640.1 I.
scapularis. V prípade PTHR2 sme identifikovali 3´koniec jednoduchým návrhom primerov do
referencie, s ktorou sa transkript tohto receptora zhoduje. Zaujímavým bol 5´koniec.
V jednotlivých sekvenciách XP_029838018.1; XP_029844994.1 a XP_029834640.1 boli 3
rôzne štart kodóny. Nakoniec sme metódou 5´RACE tento štart posunuli ešte o 33
aminokyselín. Na úrovni transkriptu novo-získaná sekvencia predstavovala 209bp. Sekvencia
sa predĺžila o jeden exón, v ktorom je nový štart kodón in frame s tým v referencii.
Skutočnosť, že PTH je naozaj ligandom pre PTHR1 a PTHR2 sme overili luminiscenčnou
esejou založenou na mobilizácii Ca2+ iónov. V prvom kroku sme pracovali s chimérnou (tzv.
promiskuitnou) Gα15 podjednotkou, ktorá je schopná interakcie s akýmkoľvek GPCR. Esej
naozaj potvrdila, že aj PTHR1 aj PTHR2 špecificky odpovedajú na prítomnosť PTH (Obr.1),
zatiaľ čo pridanie iných peptidov (orcokinínu alebo tachykinínov 1-3) neviedlo k aktivácii
receptorov.

Obrázok 2: Krivky efektívnej aktivácie PTHR1 a PTHR2 peptidom podobným parathyrodinému hormónu. Každá
hodnota je reprezentovaná ako percento z najvyššej nameranej luminiscencie ako výsledok väzby daného ligandu. A) krivka
odpovede závislej od koncentrácie pridaného ligandu pre PTHR1, a B) PTHR2. Každá hodnota je priemerná hodnota troch
biologických replikátov (± štandardná odchýlka).

Záver
Identifikovali a skompletizovali sme sekvencie dvoch potenciálnych receptorov pre PTH.
Funkčnou ligand-receptor väzobnou esejou sme potvrdili, že PTHR1 a PTHR2 špecificky
odpovedajú na PTH. Identifikácia receptorov pre PTH je kľúčová v štúdiu signalizácie tohto
neuropeptidu. V ďalších experimentoch využijeme metódu RNA interferencie na potlačenie
PTH a/alebo PTHR1/PTHR2 za cieľom funkčnej charakterizácie daných molekúl.
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Xie J., Sang M., Song X., Zhang S., Kim D., Veenstra J.A., Park, Y., Li, B., 2020, PLoS Genet 16(5):e1008772.
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Úvod
Vibrio natriegens je nová hostiteľská platforma, ktorá poskytuje nové možnosti
z pohľadu produkcie rekombinantných proteínov, najmä kvôli extrémne krátkej generačnej
dobe a vysokej miere špecifickej spotreby substrátu. Predstavuje tiež sľubnú alternatívu voči
štandardne využívanej platforme E. coli.
Zaujímavou skupinou proteínov sú enzýmy zo skupiny kataláz-peroxidáz, ktoré sa vo
veľkej miere využívajú na úrovni rôznych priemyselných odvetví. V práci sme sa zamerali na
produkciu katalázy-peroxidázy AfkatG z termofilného archeónu A. fulgidus. Optimalizovali
sme celkovú produkciu a solubilitu AfkatG z pohľadu základných kultivačných podmienok pre
produkciu AfkatG v alternatívnom hostiteľskom mikroorganizme V. natriegens.
Použitá metodika
Maloobjemové expresie
V prvom kroku sme pripravili nočnú kultúru s vybranými kmeňmi V. natriegens, ktoré
obsahovali plazmidový konštrukt pJexpress404-AfkatG v príslušnom testovanom kultivačnom
médiu (LB3, BHIv2, TBv2). Na druhý deň sme inokulovali 50 ml čerstvého média (LB3,
BHIv2, TBv2) a inkubovali pri 200 rpm pri 37 °C, kým príslušná bunková kultúra nedosiahla
OD600= 0,5. Následne sme indukovali expresiu proteínu AfkatG pridaním induktora IPTG do
výslednej koncentrácie 1 mM. Pri indukcii sme do média pridávali čerstvo pripravený hemín
do výslednej koncentrácie 0,001 %. Následne sme kultúru inkubovali pri 200 rpm a pri zvolenej
testovanej teplote (37 °C, 28 °C, 20 °C).
Ultrazvuková homogenizácia
Bakteriálna kultúra sme centrifugovali pri najvyšších otáčkach (7690 g) pri 4 °C, 20 min.
Získaný bakteriálny sediment bol následne dôsledne rozsuspendovaný v 30 ml
homogenizačného tlmivého roztoku (0,5 M NaCl, TrisHCl pH=8,0). Vzorky boli dôkladne
premiešané a vystavené ultrazvukovému pulzu. Využívali sme prístroj Sonoplus HD3200
(Bandelin) so sondou KE 76. Homogenizácia prebiehala na ľade a pri nastavení 30 %
amplitúdy, pričom dĺžka pulzu bola nastavená na 15 s a dĺžka chladenia na 45 s. Celkový čas
programu bol 8 min a 15 s. Bunkový lyzát sme následne centrifugovali pri maximálnych
otáčkach (7690 g) pri 4 °C, 30 min. Po záverečnej centrifugácii sme odobrali vzorky zo
solubilnej aj nesolubilnej frakcie pre následnú analýzu na SDS-PAGE elektroforéze.
SDS-PAGE elektroforéza
Na separáciu proteínov sme využívali vertikálnu elektroforézu v polyakrylamidovom
géli s prídavkom SDS podľa Laemmliho (1970).
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Výsledky

Obr. 1 Grafické znázornenie solubilnej frakcie proteínu AfkatG (%) z maloobjemových produkcií u vybraných
kmeňov V. natriegens pri rôznych testovaných teplotných podmienkach a pri kultivácii vo vybraných kultivačných
médiách. Výsledné percentuálne hodnoty solubilnej frakcie boli vypočítané na základe denzitometrickej analýzy
SDS-PAGE.

Záver
Všetky tri použité kmene V. natriegens sa líšia úpravami na úrovni genómu. V. natriegens
WT (ATCC 14048) je pôvodný izolát. V. natriegens Vmax (Synthetic Genomics®) je komerčne
dostupný kmeň, ktorý obsahuje kazetu pre T7 polymerázu a viaceré ďalšie úpravy, ktoré v
súčasnosti nie sú bližšie špecifikované. V. natriegens Prophage-free je delečný mutant pre
profágové oblasti na génóme VNP1 a VNP2 a bol pripravený v rámci štúdie Pfeifer a kol.
(2019). Práve kmene zbavené profágových oblastí môžu byť zaujímavé z pohľadu produkčnej
udržateľnosti a stability expresie.
Pre produkciu solubilného a enzýmovo aktívneho proteínu AfkatG sme do kultivačného
média pridávali čerstvo pripravený hemín, ktorý vystupoval ako hlavný zdroj prostetickej
skupiny, ktorá bola následne zabudovaná do aktívneho miesta enzýmu. Experimentálne
stanovený pomer väzby hému na podjednotku AfkatG je približne 0,25 molekuly hému
(Kengen a kol., 2001).
Produkcie vo všetkých troch uvedených kmeňoch sme optimalizovali z pohľadu
maximálnej mieri produkcie proteínu AfkatG a celkovej solubility. Podmienky sme
optimalizovali na základe rôznych testovaných médií (LB3, BHIv2, TBv2) a teplotných
podmienok (37 °C, 28 °C a 20 °C). Najvyššiu mieru solubilnej frakcie sme získali u kmeňa V.
natriegens Prophage-free v BHIv2 médiu a pri 37 °C po 24 h kultivácie (Obr. 1).
Poďakovanie
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Úvod Podľa štatistických údajov sa Slovenská republika radí medzi krajiny s vysokým
výskytom rakoviny, najmä kolorektálneho karcinómu. Konkrétnejšie, podľa štatistík z roku
2018 výskyt nádorových ochorení v SR je 297,5 obyvateľov na 100 000 obyvateľov [Bray a
kol. 2018].
Genómová a genetická variabilita, s ktorou sa onkologické ochorenia prejavujú, sú predmetom
výskumu v mnohých vedeckých projektoch, s cieľom vytvoriť metódu na včasnú detekciu
rastúceho nádoru. Vhodným prostriedkom k detekcií sa ukazuje byť tekutá biopsia, zahŕňajúca
odber vzoriek z telesných tekutín ako je krv, moč atď. za účelom vyšetrenia celkového alebo
špecifického zdravotného stavu pacienta, nakoľko obsahuje fragmenty voľných cirkulujúcich
nukleových kyselín (cfDNA) [Alix-Panabières a kol. 2013]. Cieľom našej práce je preskúmať
možnosti detekcie onkologických ochorení pacientov na základe charakteristík fragmentov
voľných cirkulujúcich nukleových kyselín.
Použitá metodika Príprava sekvenačných dát na analýzu pozostávala z viacerých krokov,
akými sú kontrola kvality sekvenovania, orezávanie adaptérov, mapovanie vzoriek na
referenčný genóm a kontrola kvality mapovania. Uvedená príprava sekvenačných dát bola
vykonaná pomocou analytického systému SnakeLines [Goga a kol. 2021]. Následné analýzy
boli vykonané pomocou Python3 knižníc Numpy, Pandas, Plotly a Sklearn.
Výsledky Súbor dát, ktoré sme mali k dispozícií, obsahuje fragmenty cfDNA z onkologických
pacientov (predovšetkým rakovina obličiek a pľúc). Vzorky boli odobraté z krvnej plazmy
pacientov a moči. Konkrétnejšie, súbor dát obsahuje 116 vzoriek od 44 onkologických
pacientov, pričom pacienti mali viacero odberov s rôznym časovým odstupom. Súbor dát ďalej
obsahuje 22 vzoriek od zdravej kontrolnej skupiny.
Táto práca sa zaoberá dvomi charakteristikami cfDNA fragmentov pochádzajúcich z tumorov
(ctDNA): dĺžkou fragmentov a množstvom SNP vo fragmentoch.
Prvá analýza, ktorou sme sa zaoberali, bol výpočet váženej štatistiky porovnávajúcej
onkologickú skupinu s kontrolnou skupinou. Získané výsledky naznačujú rozdelenie medzi
skupiny - priemer a mediány pre onkologickú skupinu sú kratšie ako ich náprotivky v kontrolnej
skupine. Dáta sme vizualizovali na obr. 1 – pre zreteľné rozlíšenie skupín sme počty dĺžok
fragmentov spriemerovali.
Druhá skupina analýz sa zamerala na rozdiel medzi základnými a následnými odbermi vzoriek,
kde základný odber je odber odobratý na začiatku liečby a následný odber je odber odobratý
počas liečby. Vážené štatistiky poukazujú na len malé rozdiely medzi základnými odbermi
a následnými odbermi. Naproti tomu, následné odbery a odbery z kontrolnej skupiny sú majú
zreteľnejší rozdiel, čo indikuje, že rozptyl medzi týmito vzorkami je vysoký.
Na základe predchádzajúcich uspokojivých výsledkov sme prišli s modelom strojového učenia
na predikciu onkologického stavu vzorky. Testovali sme niekoľko modelov, vrátane
rozhodovacích stromov, náhodných lesov, XGBoost a Support Vector Machine (SVM) s
rôznymi parametrami a hyperparametrami. Parametre pre tieto modely boli optimalizované
pomocou algoritmu Gridsearch s 10-fold cross validáciou, aby sa znížilo riziko preučenia
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modelu. Na základe skóre F1 (93,01%) bol najpresnejším model SVM s 90% senzitivitou, 97%
správnosťou a 95,45% presnosťou.
Berúc do úvahy naše predchádzajúce analýzy distribúcie dĺžok fragmentov, rozhodli sme sa
pozrieť na počet SNP vo fragmentoch ctDNA – separátne na mismatche, inzercie a delécie.
Všetky tri analýzy majú spoločný jav - vrchol pri krátkej dĺžke distribúcie dĺžok fragmentov.
Toto je pozorovateľné na všetkých SNP pre onkologickú a kontrolnú skupinu vzoriek.
Pravdepodobné vysvetlenie spočíva vo vyššom počte sekvenačných chýb umiestnených na
začiatku fragmentov DNA, ktoré môžu byť nesprávne označené ako SNP, čím sa zvyšuje
priemerný počet SNP pre kratšie fragmenty. Na základe analýz SNP vo vzťahu k fragmentom
nemožno povedať, že existuje významný rozdiel medzi počtom mutácií v onkologickej skupine
a v kontrolnej skupine.
Záver Vyššie uvedené výsledky, najmä z analýz distribúcie dĺžok fragmentov, poukazujú na
možnosť použitia charakteristík fragmentov cfDNA a ctDNA pri detekcií onkologických
ochorení. Medzi ďalšie, na výskum vhodné charakteristiky týchto fragmentov radíme množstvo
CNV vo fragmentoch, množstvo homopolymérov vo fragmentoch a pomer jadrovej DNA
k mitochondriálnej DNA. Tieto charakteristiky sa následne môžu kombinovať za účelom
vytvorenia prediktoru s vysokou mierou presnosti.
Poďakovanie Táto práca vznikla za podpory Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
na základe projektov ITMS2014+: 313011V578, 313011V446, 313011W428
spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Obr. 1 Priemer distribúcie dĺžok fragmentov. Modrá - onkologická skupina, oranžová kontrolná skupina.
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Úvod
Streptococcus agalactiae (streptokoky skupiny B, GBS) je oportunistický patogén, ktorý
kolonizuje nižší gastrointestinálny a urogenitálny trakt zdravých jedincov. Tieto baktérie sú
hlavnou príčinou život ohrozujúcich infekcií novorodencov. GBS infikuje tiež dospelých,
predovšetkým starších a imunodeficientných jedincov. Súčasná liečba infekcií je založená na
podávaní antibiotík. Vzhľadom k zvyšujúcej sa rezistencii GBS baktérií na antibiotiká a ich
negatívnym účinkom na novorodencov sa ako vhodná alternatíva javí fágová terapia. Doposiaľ
však nebol identifikovaný lytický fág infikujúci S. agalactiae, preto sa výskum zameriava na
štúdium a izoláciu temperovaných fágov a ich následnú genetickú modifikáciu. Pre správnu
liečbu je potrebná charakterizácia patogénu, preto cieľom tejto práce bola molekulárnobiologická analýza 123 izolátov S. agalactiae, vrátane identifikácie profágov. Následnou
indukciou Mitomycínom C sme získali temperované bakteriofágy, ktoré sme kvantifikovali
pomocou digital droplet PCR (ddPCR). Schopnosť indukovaných fágov infikovať kmene GBS
sme testovali prostredníctvom identifikácie lyzogénov metódou ddPCR.
Použitá metodika
Kmene S. agalactiae sme kultivovali v THB médiu pri 37°C. PCR lyzáty sme pripravili
z nočnej kultúry premývaním vo vode a PBS roztoku. Metódou PCR sme identifikovali sérotyp
a pomocou MLST sme určili sekvenčný typ a zaradenie kmeňov do klonálnych komplexov
(CC). Na stanovenie celogenómovej sekvencie sme využili next generation sekvenátory na
platforme Illumina, knižnice boli pripravené pomocou kitu Nextera XT DNA Library
Preparation Kit (Illumina). Sekvencie boli zložené de novo programom SPAdes. Na
identifikáciu profágov sme využili anotačný program RAST a webový server PHASTER.
Metódou PCR zacielenou na chvostíkový proteín a veľkú podjednotku terminázy sme
identifikovali prítomnosť profágov v celej zbierke. Indukcia profágov prebiehala
Mitomycínom C vo výslednej koncentrácii 4 µg/ml (mitC4) počas 3,5 h. Na amplifikáciu fágov
sme použili multiplicitu infekcie 5. Kultúry s fágovým lyzátom sa kultivovali pri teplote 37°C,
v čase 2 h, 6 h a 24 h sme odobrali vzorky, z ktorých sme izolovali chromozomálnu DNA a
pripravili fágové lyzáty opracované 40 U Dnázy I (ThermoFisher). Kvantifikáciu fágov sme
uskutočnili metódou ddPCR s využitím EvaGreen Supermixu QX200, tvorba dropletov
prebiehala v QX200 Droplet generátore. Výsledky sme analyzovali pomocou QX200 Droplet
readeru (Bio-Rad, USA) a vyhodnocovali ich v programe QuantaSoft Analysis Pro.
Výsledky
V spolupráci s pracoviskom klinickej mikrobiológie LF UK a Medirex-Nitra sme
pripravili zbierku 123 izolátov GBS. Následne sme stanovili sérotyp, pričom najčastejšíe
vyskytujúcim bol sérotyp V (42 %), nasledovali sérotypy III (22%), Ia (15%), Ib (4%), IV (3%)
a najmenej zastúpenými boli sérotypy VI a VII (oba 1 %). Metódou MLST sme izoláty rozdelili
do 26 sekvenčných typov (ST). Na základe analýzy e-Burst boli sekvenčné typy zaradené do
piatich hlavných klonálnych komplexov CC-1 (42%), CC-12 (10 %), CC-17 (13%), CC-19
(8%) a CC-23 (13%), čím sme povrdili vysokoklonálnu populačnú štruktúru GBS. Z 27
celogenómových sekvencií vybraných kmeňov sme identifikovali 53 profágov, ktoré sme
51

komparatívnou analýzou rozdelili do ôsmich skupín A-H. Následne sme stanovili lyzogénny
status všetkých kmeňov, pričom prítomnosť aspoň jedného profága sme zistili v 105 izolátoch.
Vysokú prevalenciu sme identifikovali v prípade profágovej skupiny A (71%) a satelitných
profágov B (62%). Profágy ostatných skupín sme v zbierke detegovali v nižšej miere. Podobné
profágy skupín C, F a H boli prítomné u 7% kmeňov rovnako ako skupina E. Skupina D bola
zastúpená v 3% a profágy G v 2% izolátov. Funkčnosť profágov sme overili indukciou, pričom
sme sledovali indukciu profágov skupín A, C, D, E a F. Najvyššiu indukčnú schopnosť sme
sledovali u profágov skupiny D, konkrétne skupiny D2 v kmeňoch KMB-572 a KMB-669.
Schopnosti indukovaných fágov infikovať kmene GBS a tvoriť lyzogény sme otestovali
metódou ddPCR, nakoľko konvenčné mikrobiologické metódy neboli dostačujúce. Pri
amplifikácii sme sledovali pokles voľnej fágovej DNA. Funkčnosť fágov sme však potvrdili
ich integráciou do genómov dvoch kmeňov. Po 24 h kokultivácii bol fág f-572-mitC4 chopný
inkorporácie do 7% buniek KMB-555 a 16% KMB-865. Fág f-669-mitC4 bol prítomný v 9%
buniek oboch hostiteľkých kmeňov (Obr.1).

Obr.1: Zmeny koncentrácie fágovej DNA v bakteriálnom chromozóme oproti koncetrácií voľnej fágovej DNA
vo fágových lyzátoch v konkrétnych časoch

Záver
Charakterizovali sme slovenské izoláty S. agalactiae na molekulárno-biologickej úrovni,
pričom pozorovaná distribúcia kmeňov do klonálnych komplexov bola porovnateľná s inými
krajinami, s výnimkou vyššej prevalencie CC-1. Vysoký obsah identifikovaných profágov
poukazuje na ich možný prospešný vplyv pre bakteriálneho hostiteľa. Funkčnosť profágov sme
potvrdili indukciou viacerých profágových skupín. Overili sme, že indukované fágy f-572mitC4 a f-669-mitC4 sú schopné účinne infikovať GBS baktérie a tvoriť lyzogény. Príspevok
je výsledkom realizácie projektov APVV-16-0168 a SMARTFARM (ITMS2014+:
313011W112).
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Úvod
Myotonické dystrofie patria do skupiny ochorení, ktoré sú spôsobené expanziou krátkych
tandemových opakovaní (STR, short tandem repeats). Za STR sa všeobecne považujú
repetitívne motívy, ktorých veľkosť je v rozsahu od 1 do 6 bázových párov (bp). V rámci
komplexity rozoznávame okrem jednoduchých aj komplexné motívy, ktoré môžu pozostávať
z viacerých odlišných opakujúcich sa motívov (1). V súčasnosti je možné genotypizovať STR
motívy okrem klasických metód aj aplikáciami, ktoré sú založené na masívne paralelnom
sekvenovaní (MPS; massively parallel sequencing). Avšak štandardné nástroje, ktoré sú určené
na genotypizáciu STR alel disponujú rôznymi technickými obmedzeniami. Kľúčovú limitáciu
predstavuje identifikácia čítaní z STR lokusu na základe výsledkov procesu mapovania. V
procese predspracovania čítaní sa k nim priradí informácia o ich genomickej pozícii, na ktorú
sa najviac podobajú. Pri takýchto genotypoch často mapovanie zlyháva, čo môže viesť k strate
čítaní a nesprávnej klinickej interpretácii genotypov (2). Pre správnu genotypizáciu STR
motívov, a na prekonanie týchto limitácií, vyvinula naša pracovná skupina bioinformatický
nástroj Dante, ktorý slúži na charakterizáciu STR motívov, so zameraním na definovanie
klinicky relevantných vlastností STR motívov. V predloženej práci by sme chceli uviesť naše
predbežné výsledky prostredníctvom modelového ochorenia myotonická dystrofia typu 1
(DM1), ktorá je spôsobená patologickou expanziou GCA repetitívneho motívu v géne
dystrophia myotonica protein kinase (DMPK) (3).
Použitá metodika
Pre účely tejto práce sme mali k dispozícii 52 vzoriek DNA, pričom 10 z nich obsahovalo
patologickú expanziu GCA motívu. Z príslušných vzoriek boli generované celogenómové dáta
sekvenovaním prostredníctvom BGI (Beijing Genomics Institute, Čína) platformy s PCR-free
prístupom (DNB-SEQ Paired-End 150bp). Referenčné genotypy DM1 lokusu sme stanovili
pomocou konvenčnej PCR a repeat-primed PCR (4).
Výsledky
V procese genotypizácie STR lokusov prostredníctvom celogenómového prístupu sme
zaznamenali viacero obmedzení, ktoré bránia v správnej charakterizácii motívov. Medzi jednu
z hlavných výziev patrí správna identifikácia lokusov a definovanie repetitívnych motívov. Na
prekonanie tejto limitácie sme vytvorili nomenklatúru repetitívnych motívov podľa príslušných
pravidiel databázy HGVS (Human Genome Variation Society). V dôsledku tvorby
nomenklatúry dochádza k zmene zápisu motívu z historicky bežne používanej formy CTG na
motív GCA (NC_000019.10:g.45770207_45770266GCA[20]).
Pre stanovenie veľkosti alel je žiadúce, aby čítania obsahovali okrem repetitívneho
motívu aj obe ohraničujúce sekvencie, no pri motívoch s veľmi početnými opakovaniami sú
veľkosti motívov omnoho väčšie než je generovaná dĺžka sekvenčných čítaní. Tento faktor
sťažuje genotypizáciu repetitívnych oblastí, pretože niektoré nástroje tento problém nemajú
vyriešený. Avšak nástroj Dante je schopný využiť aj čítania s čiastočným prekryvom STR
lokusu, ktoré slúžia ako podporný argument pre predikciu prítomnosti expandovanej alely v
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danom lokuse (Obr.1). Z celkového počtu analyzovaných vzoriek sa nám prostredníctvom
konvenčných metodík podarilo jednoznačne stanoviť referenčné genotypy pre 30 vzoriek (obe
stanovené alely). V prípade 15 vzoriek sme konvenčnými metodikami stanovili veľkosť iba
jednej alely. V ďalších 10 z nich bola druhá alela identifikovaná v rozsahu patologických
expanzií. Správne genotypizované alely boli nájdené v rozsahu od 5 po 31 GCA opakovaní.

Obr. 1. Detekcia expanzie GCA motívu prostredníctvom nástroja Dante (A) a repeat-primed PCR
(B) Repeat-primed PCR identifikuje prítomnosť expanzií podobným princípom ako bioinfomatický nástroj, a to
amplifikáciou častí repetitívneho motívu a jednej zohraničujúcich sekvencií.

Významnú limitáciu v rámci genotypizácie STR motívov predstavujú aj neočakávané
sekvenčné prerušenia v bežne čistých motívoch, aké sme identifikovali aj v DM1 lokuse.
V bežnej populačnej variabilite sa vyskytujú neprerušené opakovania v rozmedzí od 5 do 35
opakovaní. Avšak, približne v 3-5 % prípadoch premutačných a expandovaných alel sa môžu
vyskytovať rôzne sekvenčné prerušenia (5). V rámci nášho súboru sme detegovali 5 vzoriek
s alelami, v ktorých sa vyskytovali takéto sekvenčné prerušenia. Pomocou nástroja Dante sme
v jednej z nich identifikovali prítomnosť aj odhadovanú veľkosť a zloženie alely. V
ďalších troch prípadoch bioinformatický nástroj predikoval prítomnosť alely, ktorá presahovala
genotypizačný limit. V jednom prípade prerušená alela nebola identifikovaná, ako ani jej
prítomnosť predikovaná, čo poukazuje na chybne stanovený výsledok. Tieto výsledky
jednoznačne poukazujú na to, že správnosť stanovenia takýchto alel závisí predovšetkým od
hĺbky pokrytia danej oblasti a takisto aj od nastavení nástroja Dante.
Záver
Doposiaľ dosiahnuté výsledky našej práce preukazujú, že v oblasti definovania
a charakterizácie repetitívnych motívov majú celogenómové a druho-generačné sekvenačné
platformy významný potenciál. Avšak aj keď sme v procese vyhodnocovania dát zaznamenali
vo väčšine referenčných vzoriek zhody, vyskytli sa aj isté diskrepancie, ktoré poukazujú na
technické limitácie druho-generačných nástrojov, ale aj na zatiaľ experimentálnu povahu
bioinformatického nástroja, ktorý sa aktuálne vyvíja. Z tohto dôvodu je na definovanie
a prípadné prekonanie týchto limitácií potrebné vykonať ďalšie testovacie, štandardizačné
a validačné kroky.
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Úvod
Vírusy baktérií, nazývané bakteriofágy alebo skrátene fágy, sa využívali na terapiu
bakteriálnych infekcií od ich objavu začiatkom minulého storočia. Pre neznalosť biológie
bakteriofágov boli fágové prípravky v mnohých prípadoch neúčinné. S výnimkou sovietskych
republík bola ich aplikácia nahradená antibiotikami so širokým spektrom účinku a výskum
bakteriofágov pokračoval mimo terapeutického použitia. Narastajúci výskyt bakteriálnych
patogénov s multirezistenciou na rôznorodé antibiotiká a pokroky vo výskume životného cyklu
fágov posúvajú opätovne do popredia fágovú terapiu. In vitro eliminácia baktérií pomocou
fágov je vysoko účinná a špecifická. Najlepšie výsledky vykazujú zmesi zložené z viacerých
druhov fágov, nazývané fágové kokteily, ktoré je možné navrhnúť voči viacerým druhom
patogénov. Na druhej strane sa praktická aplikácia fágovej terapie stretáva s mnohými
problémami, akými sú vyrieďovanie fágov z tela imunitným systémom, nedostatočná
distribúcia fágov na miesto infekcie, evolúcia baktérií rezistentných voči fágom, uvoľňovanie
endotoxínov pri bakteriálnej lýze, citlivosť fágov na kyslé pH v žalúdku a iné. Problémy
fágovej terapie sú však riešiteľné, a preto je potrebné ďalej skúmať farmakokinetiku
a farmakodynamiku v modelových organizmoch. V našej práci sme sa zamerali redukciu
citlivosti fágov na kyslé pH v žalúdku pri ústnom podávaní potenciálneho liečiva.
V simulovaných podmienkach trávenia sme otestovali účinok fágového kokteilu na elimináciu
bakteriálneho patogénu Escherichia coli.
Použitá metodika
Bakteriofágy sme obalili do hydrogélu alginátu sodného za účelom ochrany pred kyslým
pH do dvoch typov nosičov. Kapsule A sme vytvorili zmiešaním bakteriofágov s 0,8 %
alginátom sodným a 5 % srvátkovým proteínom a následne kvapkali cez injekčnú striekačku a
ihlu (25G) do 100 mM CaCl2 za mierneho miešania. Kapsule B sme vytvorili zmiešaním
bakteriofágov so zmesou 0,8 % alginátu sodného, 2 % želatíny a 3 % medu. Zmes sme kvapkali
cez injekčnú striekačku do 100 mM CaCl2 za stáleho miešania a následne obalili chitosanacetátom inkubáciou v 0,4 % chitosan-acetáte. Kapsule sme tri krát premyli destilovanou vodou
a uskladňovali v destilovanej vode pri 4 °C. Stabilitu enkapsulovaných bakteriofágov sme
overili inkubáciou v simulovanej žalúdočnej tekutine (SŽT) s pridaným 0,35 % pepsínom.
Stabilitu a schopnosť uvoľňovať fágové častice v simulovanej intestinálnej tekutine (SIT) sme
overili inkubáciou v roztoku 50 mM KH2PO4 s 0,4 % pankreatínom. Schopnosť
enkapsulovaných bakteriofágov eliminovať bakteriálnu kultúru E. coli ST73 sme testovali v
simulovanej intestinálnej tekutine s 0,4 % pankreatínom. Použili sme dva druhy fágov čeľade
Autographiviridae a štyri druhy čeľade Myoviridae. Merania sme opakovali tri krát.
Výsledky
Enkapsuláciou sme ochránili bakteriofágy pred kyslým pH. U bakteriofága z čeľade
Myoviridae enkapsulovaného do nosiča A (srvátkový proteín) došlo k poklesu koncentrácie
priemerne o 0,3 log10 PFU/ml pri pH 2,5 (Obr. 1) a o 1,2 log10 PFU/ml pri pH 2 po dvoch
hodinách inkubácie v simulovanej žalúdočnej tekutine (SŽT). Bakteriofág chránený v nosiči B
(med, želatína a chitosan) prežíval mierne horšie oproti nosiču typu A. V kapsulách typu B
došlo k poklesu koncentrácie priemerne o 0,7 log10 PFU/ml pri pH 2,5 a o 3,0 log10 PFU/ml pri
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Koncentrácia bakteriofágov
(PFU/ml)

pH 2 po dvoch hodinách inkubácie v SŽT. Pracovali sme s vysokými koncentráciami
bakteriofágov s počiatočnou koncentráciou v kapsulách 2x109 PFU/ml. Zároveň sme otestovali
prežívanie voľných bakteriofágov v SŽT. Voľné bakteriofágy neboli detekovateľné po dvoch
hodinách inkubácie v SŽT s pH 2,5 a už po 10 minútach inkubácie pri pH 2.
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Obr. 1. Porovnanie prežívania voľného a enkapsulovaného bakteriofága čeľade Myoviridae v simulovanej
žalúdočnej tekutine pH 2,5 s 0,35 % pepsínom pri 37°C. Detekčný limit>1000 PFU/ml.

Pre lepšie výsledky stability fágov vbalenými do alginátu a srvátkového proteínu (kapsule
A) sme ďalej testovali iba tento typ nosiča. Enkapsulovaný fágový kokteil znížil počet baktérií
o 5,2, 5,3 a 4,1 log10 po troch, šiestich a deviatich hodinách (p<0,01). Voľné fágy znížili počet
baktérií o 6,8, 4,7 a 4,1 log10 po troch, šiestich a deviatich hodinách (p<0,01).
Najsignifikantnejší efekt mali bakteriofágy po troch hodinách. Pri dlhšej inkubácii dochádzalo
k rastu kmeňov, u ktorých sa pravdepodobne objavila rezistencia na infekciu bakteriofágmi.
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Obr. 2. Počet buniek E. coli pri kultivácii v simulovanej intestinálnej tekutine pri 37 °C v prítomnosti
voľných a enkapsulovaných fágových kokteilov.

Záver
Enkapsulovali sme bakteriofágy do alginátových kapsúl s obsahom proteínu alebo medu
a želatíny. Zistili sme, že enkapsulované fágy sú odolné voči kyslému pH žalúdka a sú vhodné
pre orálnu aplikáciu. Enkapsulované fágy v simulovanej intestinálnej tekutine inhibovali rast
bakteriálnej kultúry v podobnej miere ako voľné fágy. Tento typ biologicky nezávadnej
enkapsulácie sa javí ako vhodný pre orálnu aplikáciu fágových preparátov.
Príspevok je výsledkom realizácie projektov APVV-16-0168 a SMARTFARM (ITMS2014+:
313011W112).
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Úvod
Mnohobunkové organizmy, ako napríklad kliešte, majú vyvinutý veľmi plastický
a adaptívny nervový systém, ktorý im pomáha prežiť v ekosystéme. Kľúčovú úlohu v tomto
systéme zohrávajú neuropeptidy. Aj napriek svojej malej veľkosti (približne 10 aminokyselín)
môžu regulovať široké spektrum biologických procesov od príjmu potravy, rastu, zvliekania,
reprodukcie, až po prenos patogénov. Niektoré neurotransmitery a neuropeptidy u kliešťov už
boli v minulosti popísané. Avšak obmedzené množstvo informácií ohľadom ich identity,
presnej funkcii a hladine expresie aj naďalej podnecuje výskum ohľadom vektorov
prenášajúcich ochorenia ako sú kliešte Ixodes ricinus. V tejto štúdii sme sa zamerali na
signalizáciu prostredníctvom myoinhibičného peptidu (MIP) u I. ricinus.
Použitá metodika
Pomocou in silico analýzy sme identifikovali 3 myoinhibičné peptidy (MIP1, MIP2,
MIP3) v genóme I. ricinus transkribované pod jedným promótorom. Po zaklonovaní génu
kódujúceho MIP-y do plazmidov sme zistené nukleotidové a aminokyselinové sekvencie
využili na dizajn hybridizačnej próby na in situ hybridizáciu (ISH) a anti-MIP protilátok na
imunohistochemické (IHC) farbenie. Na základe homologickej podobnosti receptorov pre MIPy u iných druhov článkonožcov sme v genóme I. ricinus vyhľadali parciálne sekvencie pre dva
potenciálne GPCR receptory (MIPR1 a MIPR2). Pomocou rýchlej amplifikácie cDNA koncov
(3´RACE a 5´RACE) sme identifikovali kompletné sekvencie potenciálnych receptorov. Ich
špecificitu a senzitivitu po expozícii MIP1, MIP2 a MIP3 sme testovali v GPCR receptorovej
eseji. Bunkovú líniu CHO-K1 sme transfekovali 3 plazmidmi obsahujúcimi Aequorin, Gα15
a jeden z GPCR receptorov (MIPR1, MIPR2). Hladinu expresie neuropeptidu MIP a jeho
receptorov MIPR1 a MIPR2 sme detegovali pomocou qRT-PCR vo vybraných tkanivách I.
ricinus počas cicania kliešťov na hostiteľovi a po pustení.
Výsledky
Na základe výsledkov z ISH sme identifikovali mRNA kódujúcu MIP-y v centrálnej
nervovej sústave kliešťov (synganglióne). Pomocou IHC farbenia s anti-MIP protilátkou sme
detegovali tento neuropeptid aj na proteínovej úrovni v synganglióne, v inervácii periférnych
tkanív: zadné črevo a rektálny vak, samčie a samičie pohlavné orgány a slinné žlazy, ako aj
v endokrinných bunkách čreva (predné laloky a stredné črevo) (obr. 1).
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Obr. 1: Imunohistochemické farbenie s anti-MIP protilátkou. Vizualizácia neuropeptidu MIP
v nervových bunkách syngangliónu (A), odkiaľ siahajú axóny do periférnych tkanív I. ricinus:
zadné črevo a rektálny vak (C), vagina (D) a slinné žľazy (E). MIP je produkovaný nielen
v synganglióne kliešťov, ale aj v endokrinných bunkách čreva (B), na základe IHC farbenia.
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V receptorovej eseji sme potvrdili špecificitu oboch predikovaných GPCR receptorov
MIPR1 a MIPR2. Po expozícii ligandom (MIP1, MIP2, MIP3) sme detegovali nárast
luminiscencie po dobu 20 sekúnd (v intervaloch 0,5 s) a na základe výsledkov sme vypočítali
hodnotu EC50 (obr. 2).

MIPR1

MIPR2

Obr. 2: GPCR receptorová esej. Vo výsledku sme detegovali senzitivitu MIPR1 po expozícii
ligandom: EC50 (MIP1) = 67.21 nM; EC50 (MIP2) = 85.28 nM; EC50 (MIP3) = 41.61 nM, a
senzitivitu MIPR2: EC50 (MIP1) = 171.7 nM; EC50 (MIP2) = 32.91 nM; EC50 105.1 nM.
Okrem univerzálnej Gα podjednotky sme na zistenie či MIP signálna dráha má tendenciu
byť inhibičná, resp. stimulačná testovali viacero alternatív. Vo výsledkoch sme zistili, že
MIPR1 po expozícii MIP1 a MIP2 odpovedal v receptorovej eseji so stimulačnou Gα
podjednotkou niekoľkonásobne citlivejšie než při použití inhibičnej Gα podjednotky alebo
Gα15. Naopak, MIPR2 po expozícii ligandom odpovedal v receptorovej eseji citlivešie
s použitím inhibičných Gα podjednotiek. Expresia MIP detegovaná pomocou qRT-PCR bola
najvyššia v synganglióne kliešťov, a v čreve – v skorých štádiách cicania D0 až D3 (tzn. pred
cicaním až tretí deň od začatia cicania na hostiteľovi). Expresia MIPR1 a MIPR2 bola v rámci
tkanivovej distribúcie medzi oboma receptormi zhodná, pričom najvyššia hladina bola
(zostupne) v synganglióne, slinných žlazách, pohlavných orgánoch a čreve. Zatiaľ čo
v pohlavných orgánoch bola hladina expresie MIPR1 a MIPR2 konštantne vysoká
v sledovaných štádiách počas cicania a po pustení, v slinných žlazách bola zvýšená jedine v D2
až D5 a v čreve v štádiách D0 až D3 (rovnako jako expresia neuropeptidu MIP).
Záver
Na základe zistených výsledkov z IHC farbenia môžeme povedať, že neuropeptid MIP je
produkovaný v kliešťoch I. ricinus v nervových bunkách centrálnej nervovej sústavy
(synganglióne) a v rámci inervácie sa dostáva do periférnych tkanív, a to: zadné črevo a
rektálny vak, samčie a samičie pohlavné orgány, slinné žľazy. Navyše MIP je produkovaný aj
endokrinnými bunkami čreva. Vo všetkých periférnych tkanivách má exprimované aj svoje
receptory MIPR1 a MIPR2 (expresia receptorov detegovaná pomocou qRT-PCR), ktoré sú na
základe receptorovej eseje špecifické a senzitívne už pri nanomolárnych koncentráciách
ligandu (MIP1, MIP2, MIP3). V ďalšom kroku na bližšiu funkčnú analýzu MIP signálnej dráhy
u I. ricinus sa budeme venovať cielenému potlačeniu expresie receptorov pomocou RNAi
a sledovaniu fenotypových zmien oproti GFP kontrole, z čoho už výsledky postupne
vyhodnocujeme, a in vitro experimentom – aplikácia peptidov vo vybraných koncentráciách na
kliešte a sledovanie fyziologických zmien priamo na tkanivách kliešťov. Vďaka týmto
experimentom by sme mohli vedieť presnejšie určiť, aké biologické funkcie u I. ricinus sú pod
kontrolou signalizácie prostredníctvom myoinhibičného peptidu.
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Úvod
Vrodené poruchy imunity tvoria skupinu heterogénnych ochorení s rôznou závažnosťou
od miernejších foriem až po najzávažnejšie ako sú ťažké kombinované imunodeficiencie
(SCID), ktorých včasnú diagnostiku umožňuje novorodenecký skríning formou kvantifikácie
TREC a KREC molekúl [1]. Fenotypová a najmä genotypová heterogenita týchto ochorení
komplikuje molekulárnu diagnostiku, čím sa do popredia dostávajú techniky sekvenovania
novej generácie [2]. V práci sme sa sústredili na využitie TREC/KREC kvantifikácie v skíningu
miernejších foriem imunodeficiencie u pacientov rôzneho veku ako i na molekulárnu
diagnostiku pacientov s rôzne závažnými formami imunodeficiencie pomocou Sangerovho
sekvenovania a exómového sekvenovania novej generácie.
Použitá metodika
TREC/KREC molekuly boli kvantifikované pomocou real-time PCR a ich počet na 106
buniek sme vyjadrili ako 5th a 95th percentil. Sangerovo sekvenovanie prebehlo s využitím
Applied Biosystems technológie. Knižnica na exómové sekvenovanie bola pripravená
pomocou Nextera Rapid Capture Enrichment kit (Illumina) a sekvenovaná na platforme
NextSeq 500 (Illumina). Štatistická analýza dát prebehla v OriginPro s využitím
dvojvýberového t-testu signifikancie. Hodnota p<0,01 bola považovaná za signifikantnú.
Výsledky
Kvantifikáciou TREC/KREC molekúl 713 zdravých jedincov vo veku 0-60 rokov sme
stanovili cut-off hodnoty, ktoré sme definovali ako 5th percentil pre jednotlivé vekové skupiny.

Obr.1 TREC a KREC molekuly v populácii a u pacientov s rôznymi vrodenými poruchami imunity
Bodový graf poklesu TREC molekúl (1A) v populácii do 60 rokov (modrá krivka, r= -0,78*) a v skupine <20 rokov (zelená
krivka, r=-0,55*) a 20+ rokov (zelená krivka, r=-0,48*); a KREC molekúl (1B) v populácii do 60 rokov (modrá krivka, r=0,58*) a v skupine <20 rokov (zelená krivka, r=-0,50) a 20+ rokov (zelená krivka, r=-0,03 p=0,56) *p<0,01;
TREC (1C) a KREC (1D) pod 5th percentilom pre danú vekovú skupinu (plné tvary) a nad 5th percentilom (prázdne obrysy)
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Pozorovali sme štatisticky významnú negatívnu koreláciu medzi vekom a počtom
TREC/KREC molekúl (Obr.1A,B), ako i rozdiel v ich hodnotách medzi mužmi a ženami vo
vekovej skupine 51-60 rokov. Pokles TREC molekúl pretrvával do veku 60 rokov, množstvo
KREC molekúl sa znižovalo len do 20. roka života (Obr.1A,B). Následný skríning 76 vzoriek
pacientov s vrodenými poruchami srdca, 52 pacientov s neutropéniou a 29 pacientov
s imunodeficienciou, s využitím definovaných cut-off hodnôt, identifikoval pacientov so
zníženými hodnotami TREC a/alebo KREC u 45% pacientov s imunodeficienciou, 11%
pacientov s vrodenými poruchami srdca a 11% pacientov s neutropéniou. Sangerovo
sekvenovanie vybraných génov odhalilo genetickú diagnózu u 63% pacientov so SCID
a naopak u pacientov s neutropéniou iba u 8%. Exómové sekvenovanie u 27 pacientov
s rôznymi imunodeficienciami odhalilo genetickú príčinu ochorenia v 30% prípadoch (Tab.1).
U ďalších 26% pacientov boli na základe priorizácie vytipované pravdepodobne kauzatívne
varianty, ktorých dopad na fenotyp musí byť ďalej overený (Tab.1).
Tab.1 Zoznam a charakteristika potvrdených variantov exómovým sekvenovaním
Variant
Klasifikácia
Pacient Pohlavie Vek Gén
Variant
c.DNA
variantu
Pravdepodobne kauzatívne varianty
P1
M
1
TCF3
c.922dupA
frame-shift
VUS
P3
Ž
12
RAC2
c.100C>T
missense
VUS
P4
M
1
NCF1
c.269G>A
missense
VUS
P9
M
7
FLG
c.6109C>T
stop-gained
VUS
P17
M
15
PLCG2
c.1921C>A
missense
VUS
P20
Ž
17
IVNS1ABP c.346C>T
stop-gained
VUS
P23
M
1
PIK3CD
c.3061 G>A missense
patogénny
P24
Ž
10
PIK3CD
c.3061 G>A missense
patogénny
Varianty bez dostatočného dôkazu patogenicity
P2
Ž
23
TLR1
c.1417C>T missense
VUS
pravdepod.
P5
M
23
IL10RB
c.428G>A
stop-gained
patogénny
CHRNA7
c.1405C>T missense
VUS
P7
M.
1
INAVA
c.256G>A
missense
VUS
P11
M
15
FCGRT
c.3497C>G stop-gained
VUS
P15
M
11
TNFAIP3
c.26G>A
missense
VUS
AP1S3
c.1225G>A missense
VUS
c.11T>G
P21
M
2
ITPR3
missense
VUS
c.3834C>G missense
ITPR3
VUS

ClinVar

CADD

Revel

áno
áno
áno
áno
áno

NA
29,9
NA
37,0
2839
36
31
31

NA
0,772
NA
NA
0,670
NA
NA
NA

-

25,1

0,728

áno

41

NA

áno
áno
áno
-

32
26,7
35
25,3
28,8
23
20,5

0,909
0,613
NA
0,122
0,619
0,723
NA

Záver
Skríning TREC a KREC molekúl je dôležitou súčasťou molekulárnej diagnostiky SCID
[1] a my sme v tejto práci potvrdili, že stanovením vekovo špecifických cut-off hodnôt sme
schopní rozšíriť jeho využitie a identifikovať i niektoré miernejšie formy ochorenia. Jeho
význam sme potvrdili aj v prípade skríningu špecifických skupín novorodencov ako sú pacienti
s vrodenými poruchami srdca. Tie sú spolu s imunodeficienciou typické pre niektoré
syndrómové ochorenia [3] a výsledky skríningu môžu viesť ku genetickej diagnóze. Rôzna
závažnosť a prevalencia mnohých typov imunodeficiencií vplýva i na množstvo pacientov s
genetickou diagnózou. U pacientov s ťažšími formami je častejšie identifikovaný kauzálny
variant v porovnaní s pacientami s menej závažnými formami, ktoré sú často asociované s
mnohými génovými defektami. V prípade takýchto ochorení je priame sekvenovanie takmer
nemožné vzhľadom k obrovskému počtu génov a fenotypovo-genotypovej variabilite a
najčastejšie je využívané celoexómové sekvenovanie [4], ktorého účinnosť sme potvrdili na
vzorke pacientov s rôznymi, menej závažnými, formami imunodeficiencie.
Zdroje
[1]
Sottini A., Serana F., Bertoli D., et al. (2014) J Vis Exp. 94(94):52184.
[2]
Tangye S.G., Al-Herz W., Bousfiha A., et al. (2019) J Clin Immunol. 40(1), p.24-64.
[3]
Human A., Murguia L., Benson L., et al. (2014) LymphoSign J. 2(3), p.107-134.
[4]
Abolhassani H., Aghamohammadi A., Fang M., (2019) Genet. Med. 21(1), 243–251.
Realizovanaé s finančnou podporou grantu Program grantov pre doktorandov SAV APP0304 a VEGA 1/0190/19
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Úvod
Alkoholdehydrogenáza z Rhodococcus ruber (RrADH) je monomérny proteín
s veľkosťou 38 kDa. Ide o významný enzým, ktorý je zodpovedný za mnohé katalytické
reakcie, toleruje organické rozpúšťadlá a je významným biokatalyzátorom pre asymetrickú
syntézu organických zlúčenín [1]. Nevýhodou heterologickej produkcie RrADH je nízka
solubilita. V kontexte produkcie rekombinantných proteínov je nízka solubilita
charakterizovaná tvorbou nerozpustných inklúznych teliesok. Inklúzne telieska obsahujú rôzne
konformačné stavy proteínu zodpovedajúce zloženým, nesprávne zloženým a čiastočne
poskladaným štruktúram, často robí postup produkcie bioaktívnych proteínov veľmi náročným
[2]. Pokrok a dostupnosť veľkého množstva informácií z databáz o štruktúre proteínov a metód
3D analýzy ponúka novú možnosť zmeny vlastností, ako solubilita, ovplyvnením samotnej
štruktúry proteínu pomocou cielenej evolúcie [3]. Cielená evolúcia in silico nám ponúka novú
možnosť rýchlo a efektívne vytvárať varianty so zmenenými vlastnosťami, akou je solubilita,
bez potreby tvorby knižníc variantov a ich následnému skríningu [4].
V uvedenej práci sme sa venovali in silico analýze agregačných miest RrADH pomocou
vybraného nástroj Aggrescan 3D 2.0, vnášaniu mutácií do vybraných miest a následnej
produkcii nemutovaného a mutovaného variantu. V druhej časti práce sme sa venovali
charakterizácii zmeny solubility, optimalizácii produkcie mutovanej RrADHmut1,
optimalizácii purifikácie a stanoveniu špecifickej aktivity a kinetiky enzýmovej reakcie
variantov.
Metódy
V prvom kroku sme pomocou vybraného predpovedného nástroja Aggrescan 3D 2.0
analyzovali in silico vysoko agregačné miesta (APR) proteínu na všetkých monomérnych
podjednotkách a získali celkové skóre agregácie. Následne sme pomocou dostupnej funkcie
automatických mutácií nástrojom vyberali vhodné miesta na aminokyselinovej sekvencii pre
zámenu za účelom solubility. Vybrané mutácie sme vnášali pomocou miesto špecifickej PCR
a navrhnutých primerov do sekvencie RrADH proteínu. Nemutovaný variant RrADH ako aj
mutované varianty boli následne produkované v kmeni E. coli BL21 (DE3) pri
optimalizovaných podmienkach. V druhej časti sme sa zaoberali optimalizáciou produkcie
vybraného variantu mutovanej RrADH na úrovni kmeňa, teploty a použitého média. Zmeny
v solubilite boli vyhodnocované pomocou SDS-PAGE a Western blot analýzou. V poslednej
časti sme proteín produkovali pri vybraných podmienkach pomocou batch kultivácie,
optimalizovali sme protokol purifikácie a stanovili sme základné vlastnosti variantov ako
špecifická aktivita a kinetika enzýmovej reakcie.
Výsledky
Online predpovedným nástrojom sme identifikovali vysokoagregačné miesta vhodné na
mutagenézu na 3 miestach aminokyselinovej sekvencie, ktoré majú najväčší vplyv na solubilitu
a zníženie agregácie RrADH. Vytvorili sme 2 varianty mutovanej RrADH –
RrADHmut1/RrADHmut2, pomocou miesto špecifickej PCR, obsahujúce vytipované mutácie.
RrADHmut1 obsahuje 2 mutácie a RrADHmut2 obsahuje 3 špecifické mutácie. Pomocou
61

metód klonovania sme pripravili 3 konštrukty plazmidu pJexpress404. Plazmid pJexpress404RrADH nesie nemutovaný gén ADH-A a plazmidy pJexpress404-RrADHmu1/RrADHmut2
nesú mutované varianty génu ADH-A. Plazmidy sme transformovali do produkčného kmeňa E.
coli BL21(DE3) a optimalizovali sme teplotné podmienky kultivácie mutovaných variantov
RrADH na teplotu 20 °C. Pri mutovanej forme ADH-Amut2 sme dosiahli 100 % nárast oproti
wild-type RrADH v solubilnej frakcii elúcie a v prípade RrADHmut1 sme zaznamenali 27 %ný nárast v solubilnej frakcii. Následne sme optimalizovali podmienky heterologickej expresie
na úrovni expresného kmeňa a použitého média. Ako najvhodnejší kmeň pre produkciu
mutovanej RrADHmut1 sme stanovili kmene BL21(DE3) a E. coli BL21(DE3) ArcticExpress
a a ako vhodné kultivačné médium sme definovali TB médium a 2XYT médium. Nakoľko
kmeň ArcticExpress obsahuje dva pomocné šaperóny Cpn60 a Cpn10, bolo potrebné
optimalizovať proces purifikácie. Najvyššiu čistotu elúcie sme dosiahli po pridaní 10mM
imidazolu do vzorky a následne zvýšenie množstva imidazolu v premývacom pufri o 50 %.
Týmto spôsobom sme dosiahli vysokú čistotu vzorky elúcie, kedy mal cieľový proteín
RrADHmut2 zastúpenie až 88 % a výsledok sa odrazil aj pri stanovení špecifickej aktivity. Pri
charakterizácii vlastností variantov RrADHmut2 sme zistili, že vďaka vysokej čistote vzorky
proteínu sme dosiahli vysokú špecifickú aktivitu, až 321, 67 U/ mg, čo je 15-20-násobné
zvýšenie špecifickej aktivity, ako sme dosiahli v iných experimentoch. Rovnako sa markantne
zvýšila hodnota Vmax, čo značí, variant RrADHmut2, dokáže premieňať veľké množstvá
substrátu.
Záver
Na základe získaných výsledkom konštatujeme, že sme dokázali zvýšiť solubilitu
cieľového proteínu RrADH pomocou online predpovedného nástroja a mutácie nemajú vplyv
na základné vlastnosti proteínu, optimalizáciou produkcie a purifikácie sme dosiahli vysokú
čistotu vzorky purifikovanej RrADHmut2, ktoré pozitívne ovplyvnili špecifickú aktivitu a
kinetické vlastnosti enzýmovej reakcie premeny analyzovaného substrátu čo môže mať veľký
potenciál v komerčných biotechnológiách.
Poďakovanie
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Úvod
Tvorba biofilmu u S. epidermidis je kľúčovou stratégiou prežitia v hostiteľskom prostredí
[1]. Biofilm je mnohobunkové bakteriálne spoločenstvo definované ako konzorcium baktérií
obalených v extracelulárnej polymérnej substancii (EPS) zloženej z polysacharidov, proteínov
a eDNA (extracelulárna DNA), ktorá poskytuje baktériám v biofilme ochranu pred
antimikrobiálnymi agensmi, čo je hlavným faktorm vzniku rezistentných kmeňov [2].
U S. epidermidis je tvorba biofilmu a expresia virulenčných faktorov regulovaná
komunikačným systémom agr Quorum sensing (QS) pod kontrolou dvoch promótorov P2 a P3,
pričom P3 riadi transkripciu RNAIII, efektorovej molekuly lokusu agr. RNAIII je 510 nt dlhá
intracelulárna efektorová molekula zodpovedná za reguláciu expresie mnohých virulentných
génov a samotného agr lokusu [3]. Agr QS dokáže regulovať expresiu cieľového génu RNAIIIdependentnou kontrolou a inhibuje hlavne produkciu série faktorov, prevažne povrchového
proteínu A, koagulázy (Coa) zodpovednej za udržiavanie kompaktnej zrelej formy EPS
a niekoľkých adhezínov [4]. RNAIII-nezávislým spôsobom, agr QS priamo upreguluje
transkripciu génov psm (fenol solubilných modulínov) na operónoch psmα a psmβ, ktoré sú
zodpovedné za integritu biofilmu a pravdepodobne zvýšenú rezistenciu voči antimikrobiálnym
látkam [5]. Práve pochopenie vplyvu RNAIII v procese tvorby biofilmu, rezistencie a následná
inhibícia expresie RNAIII môže byť účinnou metódou na zníženie produkcie toxínov a iných
faktorov virulencie. Ukázalo sa, že fenolové zlúčeniny sú účinné pri inhibícii tvorby biofilmu
a rastu buniek v patogénnych baktériách a majú modulačné účinky na antibiotickú rezistenciu
u S. aureus a S. epidermidis inhibíciou efluxných púmp, ktoré sú jedným z dôležitých faktorov
pri dozrievaní biofilmu [6].
V uvedenej práci sme sa venovali skúmaniu účinku už analyzovaného vanilínu
v kombinácii s oxacilínom. Bol pripravený deficientný kmeň S. epidermidis RP62a-ΔRNAIII,
ktorý slúžil na analýzu dopadu delécie efektorovej molekuly RNAIII na tvorbu biofilmu
a zmenu citlivosti na oxacilín, vanilín alebo ich kombináciu.
Metódy
Pomocou metódy klonovania sme pripravili plazmid pIMAY-delRNAIII, ktorý
obsahoval delečnú kazetu pozostávajúcu z fragmentu upstream a downstream od cieľového
génu RNAIII. Následne sme pomocou protokolu pre homologickú rekombináciu stafylokokov
deletovali cieľový gén a pripravili nový kmeň S. epidermidis RP62a-ΔRNAIII. Pomocou
metódy farbenia kryštálovou violeťou, RealTime qPCR, konfokálnej laserovej mikroskopie
(CLSM) a Congo Red metódy sme sledovali dopad delécie na tvorbu biofilmu a zmenu
citlivosti na oxacilín, vanilín alebo ich kombináciu na úrovni genotypu a fenotypu.
Výsledky
V predchádzajúcej práci sme stanovili vanilín, ako potenciálu antibiofilmovú a anti-QS
látku, nakoľko inhibovala tvorbu biofilmu až na 80 %. V tejto práci sme sledovali, či prídavok
prídavok vanilínu v stanovených koncentráciách dokáže zvýšiť citlivosť meticilín-rezistetného
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kmeňa S. epidermidis RP62a alebo majú pri inhibícii synergický účinok. Naše výsledky
potvrdili, že naopak, kombinácia oxacilínu a vanilínu v rôznych koncentráciách zvyšuje tvorbu
biofilmu, pričom v najvyššej použitej koncentrácii vanilínu s oxacilínom sa zvýšila tvorba
biofilmu až o 300 %. Nakoľko RNAIII efektorová molekula reguluje samotný agr QS systém
a mnohé iné gény tvorby biofilmu, pripravili sme RNAIII deficientný kmeň S. epidermidis
RP62a-ΔRNAIII. Následne sme vplyv vanilínu, oxacilínu a ich kombinácie porovnávali s wildtype kmeňom RP62a a sledovali vplyv na prežívanie. Pri 24 hod. analýze rastu oboch kmeňov
sme zistili, že rast deficietného kmeňa RNAIII ovplyvneného oxacilínom bol znížený o 50 %
a pri kombinácii s vanilínom nerástol vôbec. Trend rastu bol porovnateľný s meticilín
senzitívnymi kmeňmi S. epidermidis. Následne sme sledovali tvorbu biofilmu wild-type kmeňa
RP62a a RP62a-ΔRNAIII ovplyvnenú len samotným vanilínom. V tomto prípade sme dosiahli
rovnaké výsledky a tvorba biofilmu bola inhibovaná približne o 70 %. Rôzne výsledky získali
po ovplyvnení oxacilínom a vanilínom. Kým pri wild-type kmeni sme pozorovali nárast tvorby
o 300 %, u deficientného kmeňa sa znížila tvorba biofilmu až o 73 %.
Dáta boli doplnené o RealTime qPCR analýzu génov aap a icaA (definujú typ biofilmu),
génov agrD a agrA (agr QS systém) a génov psmβ1 a psmβ2 (fenol solubilné modulíny). Pri
analýze zmeny relatívnej expresie génov aap, icaA, agrD a agrA sme u wild-type kmeňa
dosiahli takmer rovnaké výsledky. Pri kombinácii oxacilínu a vanilínu bola expresia znížená o
50 % až 70 %. Naopak, delécia RNAIII mala veľký dopad na expresiu týchto génov, nakoľko
sme pozorovali expresiu zníženú až o 99 % alebo žiadnu expresiu. Najväčšie rozdiely sme
pozorovali pri génoch psmβ1 a psmβ2. Kým u deficientného kmeňa sme nepozorovali expresiu,
u wild-type kmeňa bola expresia zvýšená o 50 % pre oba gény. Tieto výsledky nám povrdila aj
analýzy zmeny fenotypu pomocou CLSM a Congo Red, kedy výsledky zmeny zloženia EPS
korelovali so zmenou expresie génov a farbením kryštálovou violeťou.
Záver
Kombináciou real-time qPCR, konfokálnej laserovej skenovacej mikroskopie (CLSM) a
analýz farbenia kryštálovou fialovou sme zistili, že expresia fenol rozpustných modulov (PSM)
pod kontrolou agr QS systému, hrá dôležitú úlohu v rezistencii biofilmu na antibiotiká a
fenolové zlúčeniny a integritu biofilmov. Rovnako sme zistili, že RNAIII je hlavnou regulačnou
molekulou expresie génov psm ako aj génov agr QS systému, nakoľko napríklad u S. aureus je
vo viacerých prípadoch neprítomnosť regulačných molekúl titrovaná inými, menšími
molekulami. Navyše kombinácia antibiotika a antimikrobiálneho činidla môže zvýšiť tvorbu
biofilmu u meticilín-rezistentných S. epidermidis čo môže ešte viac sťažiť liečbu.
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Introduction: Klebsiella pneumoniae was firstly described by Carl Friedlander in 1882 as a
bacterium isolated from the lungs of patient who had died from pneumonia. K. pneumoniae is
an increasingly important pathogen that is capable of causing severe organ and life-threatening
disease. A great problem in hospitals is caused by nosocomial infections of antibiotic-resistant
strains. In this era of antibiotic resistance, K. pneumoniae represents one of the most concerning
pathogens involved in antibiotic resistance and a highly important MDR pathogen.Treatment
of bacterial infections with bacteriophage has been used in certain countries of Eastern Europe
and in the former Soviet Union. Phage therapy has many advantages compared to antibiotics.
Phages conclude particular high host specificity. They infect just specific targets which have
benefits while there is not any damage to human’s organs. The specificity can be increased by
preparing of cocktails of phages that target a broad range of pathogenic bacteria. Alternatively,
the phage host range can be improved by repeated phage cultivation with the different hosts
developed in the 1920s by Appelmans. Phages infecting the K. pneumoniae have been isolated
from variety of sources including, waste water and human intestinal samples. Most of Klebsiella
phages belong to the Caudovirales family. Bacteriophages are also recognized as bactericidal
agents against the hypervirulent strains of K. pneumoniae. The aim of this study was to isolate
bacteriophages from wastewater on indicator strains of K. pneumoniae, determine their host
specificity, increase their host specificity by Appelmans protocol and analyze the phage
genomes.
Material and methods: For isolation of phages we used the bacterial strains of K. pneumoniae
KMB-949, KMB-939, KMB-954, KMB-970, KMB-684, KMB-940, KMB-934 and KMB-935
as indicators from the collection of Molecular Biology Department. We isolated the phages
from the wastewater treatment plant Žilina and Bratislava-Petržalka. The phages were amplified
on indicator strains, precipitated with PEG 6000 and their titer was determined on indicator
strains. The host specificity of phages was tested on selected Klebsiella strains by using the spot
test on double agar plates. Appelmans protocol was used for host range increasing. PCR specific
for T4-like phages was used for phage characterization.
Results: We isolated six bacteriophages on eight indicator strains: Za-KP949/1, Za-KP954/3,
Za-KP970/4, Pet-KP684/5, Pet-KP940/6 and Pet-KP931/7. The phages produced clear plaques
ranged in size from 0.5 to 5 mm. Amplified phages possessed titers from 108 (PetKP940/6) to
1011 (PetKP684/5) PFU/ml. The norrowest host range possessed the bacteriophage Za-KP970/4
which infected only two bacterial strains belonging to the same sequence type (ST 584). By
contrast the widest host range was demonstrated by the bacteriophage Pet-KP940/6, which
infected six strains (Table 1). After performing 15 rounds of the Appelmans protocol, the
morphology of the phages did not change and only the bacteriophage KP940/6A extended its
host specificity by one strain.
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Table 1: Bacteriophage titers (PFU/ml) on selected bacterial strains before and after Appelmans protocol
* note:

PFU/ml before AP in bold font and after AP in italic font written
Bacteriophage

K. pneumoniae
strain

ST

KMB-949

15

KMB-939

340

KMB-954

584

KMB-970

584

KMB-684

405

KMB-940

258

KMB-931

11

KMB-935

258

PFU / ml

ZaKP949/1

ZaKP939/2

ZaKP954/3

ZaKP970/4

PetKP684/5

PetKP940/6

PetKP931/7

PetKP935/8

ZaKP949/1A

ZaKP939/2A

ZaKP954/3A

ZaKP970/4A

PetKP684/5A

PetKP940/6A

PetKP931/7A

PetKP935/8A

2,9x109
2,2x107
3,2x1010
4,9x1010
-

1,9x109
-

2,0x1010
2,3x108
4,0x1013
3,7x108

2,1x1011
4,8x109
-

2,8x1010
3,3x1012
-

2,2x1010
9,4x108
4,3x109
2,5x1010
4,6x109
1,3x1011
5,2x109

5,2x108
7,1x108
1,5x1013
1,8x1013
-

1,3x108
-

-

1,1x103
-

4,0x105
6,3x103
1,6x103
1,1x103

1,7x1011
5,6x1010
-

2,3x109
2,3x109
1,3x104
2,1x107
7,0x103
-

4,0x102
1,5x102
2,1x1010
5,1x109
6,5x108
1,4x109

1,1x109
4,0x109

6,8x109
6,5x109

-

We also isolated two new bacteriophages KP939/2A and KP935/8A (Table 1). The phages
showed a broad host specificity. Bacteriophage KP939/2A infected four bacterial strains.
Bacteriophage KP935/8A infected three bacterial strains. According to the group specific PCR,
phages Za-KP954/3, Za-KP970/4, Pet-KP940/6 belonged to the group of T-4 like phages (Fig.
1).

Fig. 1: PCR detection of the capsid gene of T4-like phages. Lane No.1: Za-KP949/1; L. No.2: Za-KP954/3; L.No.3: Za-KP970/4; L.No.4
Pet-KP684/5; L. No.5: Pet-KP940 6; L. No.6: Pet-KP931/7; L. No. 7: Za-KP949/1V (positive control); L. No.8: negative control, L. No.9:
100 bp DNA size standard

Conclusion:
❖ We successfully isolated six bacteriophages from the wastewater treatment plants Žilina
and Petržalka: Za-KP949/1, Za-KP954/3, ZA-KP970/4, Pet-KP684/5, Pet-KP940/6,
Pet-KP931/7. Bacteriophages differed in morphology and titer.
❖ After performing 15 rounds of the Appelmans protocol, we isolated seven
bacteriophages: KP949/1A; KP939/2A; KP954 3A; KP684/5A; KP940/6A; KP931/
7A; KP935/8A. The extension of the host specificity occurred only in the case of
bacteriophage KP940/6A.
❖ Using a PCR, we assigned Za-KP954/3, Za-KP970/4, Pet-KP940/6, KP940/6A
bacteriophages to the T4-like group phages.
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Úvod
Primárnou funkciou fágových chvostíkov je vytvorenie stabilného prepojenia medzi
kapsidom a bakteriálnymi povrchovými receptormi. Výsledkom tejto interakcie je prenos
fágovej DNA z kapsidu do hostiteľskej bunky. Za nepriaznivých podmienok (spôsobených
štruktúrnymi zmenami v zložení bunkových stien baktérií), je na stabilnú fágovú infekciu
hostiteľských buniek potrebná lokálna degradácia peptidoglykánu. Peptidoglykán ako súčasť
bunkových obalov je aktívne degradovaný pomocou chvostíkových proteínov vybraných
bakteriofágov (BFK20, T7, φKZ)[1, 2, 3]. Hlavný chvostíkový proteín bakteriofága BFK20
gp15 (kódovaný génom orf15) vo svojej štruktúre obsahuje prítomné dve proteínové domény:
TMP (z angl. tape measure protein) a SLT doménu (z angl. soluble lytic transglycosylase). TMP
doména slúži ako determinant dĺžky fágového chvostíka počas jeho polymerizácie [1]. SLT
domény sú charakteristické predovšetkým ako súčasť bakteriálnych enzýmov zahrnutých
v biosyntéze a recyklácii peptidoglykánu, kde je potrebná jeho čiastočná degradácia.
SLT doména bakteriofága BFK20 sa nachádza v mieste proteolytického štiepenia gp15 na dva
fragmenty: gp15a (1298 aa) a gp15b (306 aa), čo bolo preukázané pomocou 2D elektroforézy
a N-terminálneho sekvenovania [1]. Cieľom našej práce bolo exprimovať oblasti SLT domény
s variabilnou dĺžkou priľahlých sekvencií z rôznych konštruktov a navzájom porovnať
vlastnosti vzniknutých proteínov.
Použitá metodika
Celkovo bolo navrhnutých 6 rôznych SLT konštruktov (SLT01 - SLT06), ktoré vznikli
úpravou sekvencie orf15. Ako expresný vektor sme používali pET28a+, do ktorého sme
naklonovali úseky DNA z orf15 zodpovedajúce sekvenciám pre SLT01 - SLT06.
Takto pripravenými konštruktami sme transformovali kompetentné bunky E. coli BL21(DE3).
Na expresiu sme využívali TB médium s obsahom kanamycínu, ktoré sme naočkovali
nočnou kultúrou buniek BL21(DE3) nesúcimi konštrukty pET_SLT01 až pET_SLT06.
Rekombinantné proteíny sme nadprodukovali z konštruktov a izolovali pomocou afinitnej
chromatografie IMAC. Vyizolované proteíny a proteínové fragmenty sme analyzovali
pomocou „semi-dry“ western blot analýzy a kolorimetrickej detekcie.
Na sledovanie lytickej aktivity sme použili proteíny SLT01 a SLT05, ktoré boli
exprimované vo vysokých koncentráciách. Ako substrát sme použili fluorescenčne značený
peptidoglykán (Lysoyzme Activity Kit, abcam), ktorého degradáciou došlo k emisii
fluorescencie. Na základe zaznamenaného množstva uvoľnenej fluorescencie (Varioskan, LUX
miltimode microplate reader, Thermo Scientific) sme stanovili mieru lytickej aktivity.
Na predikciu prítomnosti proteínových domén a vizualizáciu terciárnej štruktúry SLT
proteínov sme použili programy: BLASTP, I-TASSER a EzMol a databázu CAZy.
Výsledky
Pomocou bioinformatickej analýzy sme identifikovali prítomnosť proteínového motívu –
tzv. lyzozýmového žľabu, ktorý je charakteristickým motívom glykozidhydroláz degradujúcich
peptidoglykán. Lyzozýmový žľab je vymedzený dvomi konzervovanými oblasťami – krátkymi
aminokyselinovými sekvenciami GLMQ a ES, kde ES zohráva úlohu katalytického jadra
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proteínu. Zároveň sme vytvorili aj modely predikujúce 3D-štruktúru študovaných proteínov
(Obr. 1).

Obr. 1 :Predikcia terciárnej štruktúry proteínov SLT01 a SLT05: ES a GLMQ motívy (žltá), lyzozýmový
žľab (oranžová), N-terminálny koniec (červená), C-terminálny koniec (zelená)

Naprodukované proteíny SLT01 a SLT05 sme použili na sledovanie lytickej aktivity
pomocou fluorescenčne značeného substrátu. Degradáciou substrátového peptidoglykánu
lytickou aktivitou študovaných proteínov došlo k uvoľneniu fluorescencie, ktorú sme
korelovali s hodnotami uvoľnenej fluorescencie vzniknutej aktivitou lyzozýmového štandardu.
Dosiahnuté výsledky sú prezentované vo forme grafu (Obr. 2).
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Obr. 2: Lyzozýmová aktivita proteínov SLT01 a SLT05

Záver
V predloženej práci sme nadprodukovali SLT proteíny pôvodom z bakteriofága BFK20,
ktoré obsahujú lytickú doménu. Analýzou izolovaných proteínových profilov sme potvrdili
vznik krátkeho fragmentu proteínov SLT02 a SLT05, čo len potvrdzuje predchádzajúce
výsledky naznačujúce proteolytické štiepenie proteínu gp15. Lytická aktivita bola analyzovaná
na substráte obsahujúcom peptidoglykán, kde degradáciou peptidoglykánu došlo k emisii
fluorescencie. Cieľom ďalšieho skúmania bude analýza lytických vlastností ďalších SLT
proteínov a optimalizácia podmienok expresie za účelom izolácie proteínov s vyššou
koncentráciou a zvýšenou lytickou aktivitou.
[1] Bukovska G., Klucar L., Vlcek C., et al. (2006) Virology 348(1), p. 57
[2] Moak, M., & Molineux, I. J. (2004). Mol. Microbiol. 51(4), 1169–1183.
[3] Paradis-Bleau, C., Cloutier, I., Lemieux, L., et al (2007) FEMS Microbiol. Lett 266(2), 201–209.
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Úvod
Katalázy-peroxidázy (KatG) predstavujú jednu z dôležitých podrodín antioxidačných
enzýmov, ktoré sa pôvodne vyvinuli v baktériách na ochranu pred rôznymi formami
oxidačného stresu. Sú to hémové enzýmy, ktoré používajú jedno aktívne miesto na
uskutočnenie dvoch katalytických aktivít. Sú schopné rozkladať peroxid vodíka katalázovou a
peroxoxidázovou dráhou [1]. Vysoká špecifická katalázová aktivita je porovnateľná
s typickými monofunkčnými katalázami [2]. Tento bifunkčnýenzým má peroxidázové
katalytické centrum s malou podobnosťou s inými hémovými katalázami. Bolo dokázané, že
KatG gény kódujúce tieto bifunkčné katalázy-peroxidázy boli počas svojho zvláštneho vývoja
prenesené z bakteriálneho Gram-negatívneho kmeňa Bacteroidetes do vreckovýtrusných húb
z oddelenia Ascomycota prostredníctvom horizontálneho prenosu týchto génov. V práci
analyzujeme fungálny, bezintrónový katG gén kódujúci termostabilnú katalázu-peroxidázu
z Chaetomium thermophilum var. dissitum a zároveň aj katalázu-peroxidázu z mezofilnej
fytopatogénnej huby Magnaporthe grisea [3]. Chemické aj fyzikálne vlastnosti týchto enzýmov
ich zatraktívňujú pre budúce biotechnologické použitie.
Použitá metodika
Naše proteíny exprimujeme metódou heterológnej expresie v kmeni Escherichia coli
BL21 StarTM (DE3) (Invitrogen) v M9ZL kultivačnom médiu. Na izoláciu sme použili
sonifikáciu získaného bunkového materialu a následnu centrifugáciu. Proteíny sme prečistili
viacerými krokmi. Prvý bol zahustenie a prefiltrovanie hrubého homogenátu použitím MWCO
membrán, ktoré sú vhodné na použitie aj po každom nasledovnom prečisťovaciom kroku.
Keďže sú naše syntetické proteíny značené zvyškami 6-Histidínov, afinitne boli prečistené na
niklovej His-Trap kolónke (GE Healthcare). Na zbavenie sa imidazolu v eluente sme použili
PD-10 odsoľovaciu kolónku (GE Healthcare). Proteíny sme získali v tej najčistejšej forme za
pomoci FPLC metódy na kolónke Superdex 200, pričom čistotu zistíme pomocou
elektroforetogramu. Pre uistenie presnosti a spoľahlivosti našej metodiky po každom kroku
vzorky overujeme pomocou SDS-PAGE (Bio-Rad), natívnej PAGE a Nanodropu 2000c
(Thermo Scientific), prípadne Western blottingom. Použitím NanoDSF metódy diferenciálnej
skenovacej fluorimetrie sme stanovili stability proteínov pomocou vnútornej fluorescencie
tryptofánu alebo tyrozínu. Na prístroji Prometheus NT.48 (Nanotemper) sme otestovali rôzne
parametre týkajúce sa presnej teploty topenia (Tm a Tonset), kritickej denaturačnej
koncentrácie (Cm), energiu voľného zloženia (ΔG a ΔΔG) a agregáciu. Toto nám pomôže
presne zistiť prostredie, v ktorom je proteín najstabilnejší a najodolnejší chemickým či
fyzikálnym zmenám a teda najvhodnejší na kryštalizáciu.
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Výsledky
Vysoko prečistené proteíny CthediskatG1 a MagkatG1 sme podrobne analyzovali
metódou diferenciálnej skenovacej fluorimetrie. Získali sme dáta týkajúce sa samotnej stability
enzýmov v rôznych podmienkoch ako sú optimálne pufre a teplota (obrázky 1 a 2). Na skríning
boli použité kity Slice pH™ a Aditive screen™ (oba od Hampton Research). Ako vhodné
aditívum pre potenciálne zvýšenie stability enzýmu MagkatG1 bol zistený Trimethylamine Noxide, ktorý zvýšil inflexný bod o 4,3°C oproti kontrole (nie je uvedené na obrázkoch).

Obrázok 1
Slice pH testovanie pre MagkatG1
Hodnoty sú uvedené ako priemer infleksného bodu± SD

Obrázok 2
Slice pH skrín pre CthediskatG1
Hodnoty sú uvedené ako priemer infleksného bodu±SD

Záver
Na základe doteraz získaných dát sme pokročili v proteínovej analýzy - zisteniu
kryštálovej štruktúry pomocou protónovej difrakcii na synchrotrone, respektíve X-ray
difraktometrii. Synchrotrónové žiarenie poskytuje zdroj vysoko intenzívneho, laditeľného,
vysoko koordinovaného žiarenia s 0.01 – 10nm vlnovou dĺžkou, ktoré možno použiť na
skúmanie vzťahov medzi štruktúrou a funkciou v biologickej makromolekule. Röntgenová
oblasť synchrotrónového spektra umožňuje 3-D štruktúrnu analýzu jednotlivých kryštálov
makromolekúl, konkrétne proteínov. Predbežné výsledky kryštalizácie proteínu MagkatG1
poukazujú, že sme získali difraktujúce kryštály, ktoré ale treba dostať vo vyššej kvalite
postačujúcej na určenie samotnej štruktúry proteínu.
Súbežne pracujeme aj na získaní mutovaných proteínov termostabilného enzýmu
CthediksatG za účelom cielenej inaktivácie jeho katalázovej a súčasného zvýšenia
peroxidázovej aktivity. Zameriame sa na mutácie v oblasti blízko aktívneho centra enzýmu.
Náš výskum je financovaný z projektov VEGA 2/0012/22 a APVV-20-0284.
[1]
[2]
[3]

A. Kamlárová, K. Chovanová, a M. Zámocký, “Peculiar genes for thermostable bifunctional catalase-peroxidases in
Chaetomium thermophilum and their molecular evolution”, Gene, roč. 666, č. April, s. 83–91, 2018.
Y. Wang, D. Lan, R. Durrani, a F. Hollmann, “Peroxygenases en route to becoming dream catalysts. What are the
opportunities and challenges?”, Curr. Opin. Chem. Biol., roč. 37, s. 1–9, apr. 2017.
M. Zámocký et al., “Independent evolution of four heme peroxidase superfamilies”, Arch. Biochem. Biophys., 2015.
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Úvod: V ostatných rokoch sa globálnou výzvou pre verejné zdravie stali najmä rozvíjajúce a
znovu sa objavujúce patogény. Príkladom je aj nový, evolučne odlišný RNA koronavírus
spôsobujúci závažný akútny respiračný syndróm 2 (SARS-CoV-2), ktorý je zodpovedný za
súčasnú pandémiu COVID-191. Pokročilé techniky celogenómového sekvenovania (WGS)
vírusu poskytli informácie pri identifikácii pôvodcu, no zároveň poskytujú aj cenné informácie
pri skúmaní dynamiky pandémie v priebehu času, priestoru a prenosu pomocou identifikácie
a sledovania novovznikajúcich mutácií. Napriek tomu, že väčšina mutácií nemá žiadny vplyv
na správanie vírusu, niektoré spôsobili zmeny, ktoré viedli k vytvoreniu viacerých odlišných
vírusových línií2. Počas pandémie COVID-19, bola pozornosť na Slovensku zameraná na
vykonávanie aktívneho národného epidemiologického dozoru prostredníctvom sekvenovania
vzoriek pacientov pozitívnych na SARS-CoV-2. Do národného programu sekvenovania je
zapojených šesť pracovísk – Vedecký park Univerzity Komenského (VP UK), Jesseniova
lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského (JLF UK), Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky v Bratislave (ÚVZ SR), Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Banskej Bystrici (RÚVZ BB), Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne (RÚVZ
TN) a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ KE), v rámci ktorých sa
na týždennej báze sekvenujú a vyhodnocujú stovky vzoriek. Z tohto dôvodu sa pre potreby
rýchleho zdieľania informácií vyvinula rozsiahla infraštruktúra.
Použitá metodika: Zber vzoriek: Nazofaryngeálne stery sú odoberané v odberových centrách
na rutinné testovanie SARS-CoV-2, ktoré sa nachádzajú na celom území Slovenskej republiky,
pričom predstavujú celý rozsah klinického spektra ochorenia. Po odbere sa vatová tyčinka
ponorí do 3 ml inaktivačného vírusového transportného média a vzorky sa transportujú do
centrálneho laboratória ÚVZ SR so sídlom v Bratislave, alebo do príslušných pracovísk RÚVZ.
Všetky vzorky určené na sekvenovanie musia splniť podmienky pozitívnej RT- PCR s CT
hodnotou ≤ 25, pričom výber vzoriek na následnú WGS analýzu vírusu je randomizovaný.
Izolácia a NGS príprava: Izolácia RNA prebieha z primárneho zdroja vzorky nezávisle od
materiálu extrahovaného na počiatočné testovanie RT-PCR. Vykonávajú ju 4 pracoviská - ÚVZ
SR v BA, RÚVZ BB, RÚVZ TN a RUVZ KE. Vzorky pre sekvenačné centrá VP UK a JLF
UK sú izolované na ÚVZ SR v BA. Vírusová RNA je z nazofaryngeálnych sterov izolovaná
v platničkovom formáte pomocou súpravy Quick-RNA™ Viral Kit (Zymo Research Corp.,
Irvine, CA, USA) podľa pokynov výrobcu. Platnička s vyizolovanou RNA je následne
spracovaná na mieste, alebo transportovaná do príslušného sekvenčného centra. Celogenómové
sekvenčné knižnice sú pripravované manuálne v 96-jamkovej platni (95 vzoriek, 1 NTC) podľa
protokolu Illumina COVIDSeq Test (Illumina Inc., San Diego, CA). Po syntéze a amplifikácii
cDNA sú amplikóny PCR označené pomocou IDT® for Illumina PCR Unique Dual Indexes
Set
1–4
(384
indexov).
Sekvenačné
knižnice
sú
následne
poolované,
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purifikované, kvantifikované pomocou Qubit 3.0 (Invitrogen Inc., Waltham, MA)
a normalizované na 4nM. Podľa pokynov výrobcu (Illumina Inc., San Diego, CA) sa pool
finálne denaturuje vzhľadom na zariadenia daného pracoviska. Všetky pracoviská sekvenujú
na platforme Illumina (Illumina Inc., San Diego, CA) - tri pracoviská (RÚVZ BB, RÚVZ TN
a RÚVZ KE) pomocou prístroja MiniSeq, ÚVZ SR - MiSeq, JLF UK - NextSeq 550 a VP UK
- NextSeq 500 resp. NextSeq 2000.
Spracovanie dát: Spracovanie sekvenačných dát prebieha pomocou systému NarCoS. Ide o
laboratórny informačný systém na správu a spracovanie vzoriek. V rámci NarCoS-u sú
implementované viaceré systémy na prepojenie rôznych pracovísk, ako napríklad IS COVID
a EPIS. Po osekvenovaní vzoriek sú fastq súbory nahrávané cez SFTP prístup na NarCoS
server. Ten je prepojený s výpočtovým klastrom, na ktorom prebieha samotná analýza pomocou
našich bioinformatických postupov. Celý tento proces je plne automatizovaný. Po kontrole sú
výsledky posielané príslušnému pracovisku a epidemiológom a následne sú
poloautomatizovane nahrávané do medzinárodných databáz ENA a GISAID.
Výsledky: Výsledkom spolupráce viacerých pracovísk je ucelená infraštruktúra, ktorá
predstavuje postup spravovania vzoriek v rámci Národného sekvenovania vzoriek pacientov
pozitívnych na vírus SARS-CoV-2, od ich prvotného odberu až po finálne nahratie do databáz
GISAID a ENA (obr.1).

Obr.1: Kompletná schéma procesu spracovania vzoriek.
Záver: Cieľom národného sekvenovania bolo rýchle zdieľanie informácií genomických
sekvencií vírusu SARS-CoV-2 do verejných celosvetových databáz, sledovanie evolúcie vírusu
a dôležitých bodových mutácií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou globálneho chápania
a kontroly šírenia vírusu SARS-CoV-2. Naša štúdia genómov SARS-CoV-2 v spolupráci
s Úradom verejného zdravotníctva SR, Regionálnymi úradmi a JLF UK taktiež pomohla
informovať verejnosť o epidemiologickej situácii na Slovensku.
Zdroje:
1. Zhu, N. et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N. Engl. J. Med. 382, 727–
733 (2020).
2. Thakur, S. et al. SARS-CoV-2 Mutations and Their Impact on Diagnostics, Therapeutics and Vaccines, Front.
Med. 9:815389 (2022).
Poďakovanie: Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
pre projekt: Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb na základe
identifikovaného virálneho genómu a ľudského exómu (kód ITMS:313011ATL7), spolufinancovaný zo zdrojov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Úvod
Defective karnel 1 (DEK1) kalpaín má významnú úlohu pri vývoji a regulácii signálnej
dráhy ovplyvňujúcej embryogenézu rastlín. Predpokladá sa, že u dospelých suchozemských
rastlín má funkciu pri neustálom monitorovaní a udržiavaní ich epidermálnej identity. DEK1
kalpaín je jediný známy kalpaín u rastlín [1,2].
DEK1 kalpaín predstavuje 240 kDa veľký multidoménový proteín tvorený 23
transmembránovými doménami (TM1 a TM2), medzi ktorými sa nachádza slučka (loop).
Transmembránový segment sa spája s C-terminálnou proteázou pomocou 69 kDa dlhého
linkera. Proteázová kalpaínová doména sa nachádza na C-konci v cytosole, a skladá
sa z katalytickej CysPc domény (39 kDa) a C2L regulačnej domény (14 kDa). DEK1 linker
je zložený z troch subsegmentov, konkrétne N, LG3 (laminin-G3) a C [3].
Aj napriek jeho zjavným veľmi dôležitým úlohám však stále nie sú známe jeho funkcie
na molekulárnej úrovni. Na úplné určenie týchto funkcií je potrebné objasniť atómovú štruktúru
DEK1. K tomu je nevyhnutné disponovať proteínom v čo najväčšej miere a najčistejšej forme.
Z uvedeného dôvodu bola naším hlavným cieľom produkcia a purifikácia fragmentov DEK1,
konkrétne LG3 domény, ktorá je súčasťou linkeru a CysPc domény. Predpokladá sa, že LG3
má regulačnú funkciu a CysPc doména predstavuje samotnú funkčnú proteázovú doménu
DEK1 kalpaínu.
Použitá metodika
Na produkciu CysPc domény DEK1 kalpaínu sme využili expresné bunky ArcticExpress
(DE3), do ktorých sme transformovali expresný vektor pOpinm-MBP-CysPc. Expresia
prebiehala pri 13°C v celkovom čase 16 hodín. Po ultrazvukovej homogenizácii vzniknutých
peletov buniek, a následnom oddelení rozbitých bunkových kompartmentov pomocou
centrifugácie, sme použili afinitnú chromatografiu na prečistenie rozpustnej frakcie
obsahujúcej cieľový proteínu využitím His-Tag značenia. Pre lepšie prečistenie sme v ďalšom
purifikačnom kroku použili iónomeničovú chromatografiu (ANEX).
Pri purifikácii LG3 domény sme postupovali podobne, avšak na expresiu proteínu sme
využili BL21 (DE3) expresné bunky, ktorú sme transformovali vektorom pOpinm-MBPL1MLG3. Expresia proteínu prebiehala pri teplote 20°C po dobu 4 hodín.
Výsledky
Na obrázku č.1 môžeme vidieť purifikáciu domény CysPc pomocou iónomeničovej
chromatografie (ANEX), kde bol na elúciu použitý stúpajúci gradient koncentrácie soli, čím
sme získali viacero elúčných frakcií. Najčistejšiu frakciu sme dosiahli pri koncentrácii NaCl =
250 mmol.dm-3, ktorá sa nachádza v dráhe č. 6.
Použitím iónomeničovej chromatografie (ANEX) pri purifikácii domény L1MLG3
(obrázok č.2) sme docielili prečistenie elučnej frakcie po afinitnej chromatografii. Najčistejšiu
frakciu sme dosiahli pri koncentrácii NaCl = 300 mmol.dm-3, ktorá sa nachádza v dráhe č. 6
a 7.
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Obrázok č.1: SDS-PAGE analýza vzoriek po iónomeničovej chromatografii (ANEX)
CysPc doména
1. proteínový štandard (SeeBlue Pre-stained Protein Standard), 2. vzorka pred ANEX, 3.-9.
jednotlivé frakcie elúcie po ANEX, 10. FLOW-THROUGH frakcia po ANEX.
(CyspPc + MBP – 81,5 kDa)

Obrázok č.2: SDS-PAGE analýza vzoriek po iónomeničovej chromatografii (ANEX)
L1MLG3 doména
1. proteínový štandard (SeeBlue Pre-stained Protein Standard), 2. vzorka pred ANEX, 3.-9.
jednotlivé frakcie elúcie po ANEX, 10. FLOW-THROUGH frakcia po ANEX.
(L1MLG3 + MBP – 65,5 kDa)

Záver
V práci sa zameriavame na optimalizáciu expresie a purifikácie rekombinatných domén
(CysPc a L1MLG3) rastlinného DEK1 kalpaínu. Zo získaných výsledkov môžeme konštatovať,
že použitý postup expresie a purifikácie je síce vhodný z hľadiska výťažku proteínu, avšak
naďalej dochádza k čiastočnej degradácii proteínu (najmä pri L1MLG3 doméne), a to buď
v procese purifikácie alebo už na úrovni expresie. Miera degradácie by sa dala zmierniť
postupnou optimalizáciou podmienok jednotlivých krokov expresie a purifikácie
za použitia rôznych detergentov pri čistení proteínu, prípadne optimalizáciou podmienok
pri jeho kultivácii (rôzne média, koncentrácia induktora, rôzna teplota).
Poďakovanie
Príspevok je výsledkom realizácie projektu APVV-17-0570 a projektov SMARTFARM
(ITMS2014: 313011W112) a LISPER (ITMS2014: 313011V446) na základe podpory
operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaného z ERDF.
Použitá literatúra
[1] Johnson K. L., Degan K. A., Walker J. R., et al. (2005) Plant. J. 44, p. 114
[2] Qing T., Olsen L., Sun B., et al. (2007) Plant. cell. 19, p. 3127
[3] Ahn J., Kim M., Lim J., et al. (2004) Plant. J. 38, p. 969
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Úvod
Biotransformačné procesy majú veľký potenciál v nahradení chemickej syntézy vo
výrobe biotechnologických, potravinárskych, kozmetických a farmaceutických produktov.
Uľahčenie, skrátenie a najmä zlacňovanie prístupov je fundamentálnym dôvodom prečo sa
hľadajú nové cesty získavania látok v spomínaných typoch priemyslu. V súčasnosti je stále viac
populárny spôsob „prírodnej/zelenej/biologickej“ výroby, čomu môže napomôcť využitie
baktérii alebo kvasiniek na produkciu enzýmov, ktoré sa v biotransformačných reakciách
používajú na konverziu látok s nižšou trhovou hodnotou na látky vzácnejšie a využiteľnejšie
(Goldberg et al., 2007; Ghisalba et al., 2010).
Úlohou alkoholdehydrogenáz (v metodike biokatalýzy často označovaných ako
ketoreduktázy), je zabezpečenie vzájomnej premeny alkoholov a im zodpovedajúcim
karbonylových zlúčenín (aldehydy alebo ketóny). Takáto redoxná reakcia je častá v organickej
syntéze a pretože tento typ transformácie často zahŕňa aj chiralitu, stali sa jedným
z najpreskúmanejších typov enzýmov a to najmä kvôli svojmu syntetickému potenciálu.
Alkoholdehydrogenáza z baktérie Rhodococcus ruber (RrADH) je významná kvôli
vlastnostiam vychádzajúcich z jej tepelnej tolerancie a špecifickej selektivity. Na efektívnu
produkciu enzýmu je však potrebná niekoľko kroková optimalizácia kultivácie baktérii
a expresie proteínu. Výsledná RrADH môže nájsť využitie v konverzných reakciách
primárnych, ale najmä sekundárnych alkoholov, prípadne aldehydov a ketónov, ktoré majú
široké uplatnenie v priemysle vďaka ich vonným vlastnostiam (Leskovac et al., 2002; Hertweck
& Boland, 1997; Stewart, 2017).
Použitá metodika
Synteticky pripravený gén optimalizovaný pre E. coli bol vložený do vektora pET29 s T7
expresným systémom a kanamycínovou rezistenciou cez štiepne miesta pre restrikčné
endonukleázy NdeI a XhoI. Po selekcii pozitívnych transformantov kmeňa E. coli DH5α
a overení správnosti konštruktu pomocou agarózovej elektroforézy boli vytvorené expresné
kmene E. coli. Na transformáciu sa využila metóda heat-shock. Produkcia RrADH bola
analyzovaná pomocou metód SDS-PAGE a Western blotting. Homogenizovaná zmes buniek
a proteínov bola purifikovaná pomocou FLPC (IMAC) a cieľový proteín v elučnej frakcii
podrobený enzymatickým analýzam – pH optimum, teplotné optimum, špecifická aktivita.
V konečnom kroku bol enzým aplikovaný v 1 ml biotransformačných reakciách konverzie
acetofenónu na 1-fenyletanol.
Výsledky
Gén R. ruber sadh bol exprimovaný v 3 expresných kmeňoch E. coli - Rv308ai, SHuffle
®
T7 a LEMO21 (DE3) s najlepšími výsledkami dosiahnutými v LEMO21 (DE3), ktoré boli
kultivované v Terrific Broth (TB) médiu pri 28°C (Obr. 1). Väčšina proteínu sa však ukladala
do inklúznych teliesok, čiže ako neaktívny proteín. Po použití D-trehalózy v sonikačnom
roztoku sa podiel rozpustnej frakcie výrazne zvýšil, vďaka čomu sme boli schopní získať
výťažok 70 mg purifikovaného proteínu z 1 litra kultivačného média. Určenie pH spektra pre
najvyššiu špecifickú aktivitu ukázalo najvyššiu hodnotu približujúcu sa 8-15 U/mg v prípade
oboch typov reakcii. Keďže si RrADH pre svoju redukčnú aktivitu vyžaduje kofaktor NADH,
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na jeho naprodukovanie sme v biotransformačnej reakcii využili enzým FDH. Po aplikácii
oboch enzýmov do biotransformačných reakcii so substrátom (acetofenón), ktorý sa
konvertoval na produkt (1-fenyletanol), sme dosiahli najlepšie výsledky v prípade najvyššieho
pridávaného množstva z oboch enzýmov (9 µg RrADH / 58,4 µg FDH). Biotransformačná
reakcia bola udržiavaná po dobu 72 h pri teplote 28°C.

Obr. 1: 12% SDS-PAGE analýza produkcie RrADH v troch kmeňoch, pri teplote 28°C, v médiu TB počas
20 h od indukcie. L – proteínový štandard, 2 – 2. hodina, 4 – 4. hodina, 20 – 20. hodina.

Obr. 2: Miera konverzie acetofenónu na 1-fenyletanol po dobu 72 h.

Záver
Proces produkcie proteínu RrADH podliehal niekoľko krokovým optimalizáciám kvôli
identifikovaniu čo najvýhodnejších podmienok, z ktorých sa ukázali byť teplota 28°C, médium
TB a doba kultivácie 20 h po indukcii. Z výsledkov biotransformácií vyplýva vysoká miera
konverzie acetofenónu na 1-fenyletanol (až >80% po 24 h a až >90% po 72 h), ktorý bol
enantiomérnou GC-MS detegovaný ako práve požadovaný S-izomér.
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Úvod
Proteíny označované ako "difficult-to-express" sú proteíny, ktoré je ťažké produkovať
a následne purifikovať, napríklad kvôli ich nerozpustnosti alebo toxicite pre bunku. V našej
štúdii pracujeme s rastlinným proteínom DEK1 kalpaínom, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri
správnom vývine a priestorovej orientácii rastlín [1]. Počas produkcie v expresných kmeňoch
E. coli BL21 (DE3) dochádzalo k jeho agregácii a proteín sa stával skoro úplne nerozpustným.
Na základe týchto poznatkov sme sa rozhodli pre produkciu v bakteriálnych kmeňoch
Vibrio natriegens s názvom VmaxTMExpress.
Bakteriálne kmene V. natriegens sú nepatogénne, gramnegatívne baktérie, pričom čas
zdvojnásobenia ich masy je pri optimálnych podmienkach 7 až 10 minút [2]. V exponenciálnej
fáze rastu je počet ich ribozómov odhadovaný na 115 000 na bunku pričom v E. coli je tento
počet približne 70 000 – 90 000 [3]. Vďaka tomu majú oproti kmeňom E. coli vyššiu rýchlosť
syntézy biomasy a sú schopné dosiahnuť vyššiu produkciu rekombinantných proteínov [4].
Cieľom našej práce je produkcia domén LG3 a CysPc DEK1 kalpaínu v kmeňoch
V. natriegens VmaxTMExpress a ich následná purifkácia za účelom získania čistej frakcie
spomínaných domén. Za účelom zvýšenia solubility a zlepšeniu podmienok pre purifikáciu sme
transformovali bunky plazmidom pRSFDuet_T7-PBP5,6 s génom pre D-alanyl-D-alanín
karboxypeptidázu, ktorá napomáhala zvýšiť permeabilitu membrány, čo umožní sekréciu
cieľového proteínu mimo bunky.
Použitá metodika
Príprava elektrokompetentných buniek: Pripravili sme si nočnú kultúru buniek
V. natriegens VmaxTMExpress v BHI médiu s prídavkom v2 solí (204 mM NaCl, 4,2 mM KCl
a 23,14 mM MgCl2). Na druhý deň sme bunky preočkovali do dvoch 50 ml Erlenmayerových
baniek s BHIv2 médiom a nechali rozrásť do OD600 = 0,5. Následne sme bunky chladili na ľade
po dobu 10 minút, a potom centrifugovali pri 6500 rpm 20 minút pri 4 °C. Výsledný pelet sme
rozsuspendovali v 5 ml elektroporačného roztoku (680 mM sacharóza, 7 mM K2HPO4, pH 7)
a opäť centrifugovali 15 minút pri 6500 rpm. Postup sme zopakovali celkovo trikrát. Na záver
sme bunky rozsuspendovali v elektroporačnom roztoku pri výslednom OD600 = 20.
Elektroporácia: Do buniek V. natriegens VmaxTMExpress sme transformovali plazmid
pRSFDuet_T7-PBP5,6, s nastavenými parametrami 800 kV, 200 Ω a 25 mF. Následne sa
bunky zotavovali v 700 ml BHI média s obsahom v2 solí po dobu 3 hodín pri otáčkach 250
rpm. Medzitým sme si pripravili dve Petriho misky s LB3 médiom, 1% glukózou
a chloramfenikolom v koncentrácii 12 µg/ml, na ktoré sme následne vysiali 100 µl respektíve
600 µl kultúry. Misky sa inkubovali cez noc pri 28 °C.
Polymerázová reťazová reakcia: Na overenie prítomnosti plazmidu sme použili metódu
polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Amplifikovali sme gén pre rezistenciu na
chloramfenikol s veľkosťou 816 bp, ktorý sa nachádzal na vloženom plazmide. Reakcia
prebiehala počas tridsiatich cyklov a teplota anelácie primerov bola 65 °C. Výsledný produkt
sme analyzovali pomocou elektroforézy v agarózovom gély.
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Výsledky:

1.

2.

3.

4.

1000 bp
700 bp
816 bp – gén
pre rezistenciu
na
chloramfenikol
Obr. 1. Výsledok analýzy PCR pomocou elektroforézy: 1. veľkostný štandard, 2. gén pre
rezistenciu na chloramfenikol, 3. pozitívna kontrola, 4. negatívna kontrola

Na obrázku je znázornený výsledok elektroforézy po PCR reakcii. Ako pozitívnu
kontrolu sme použili plazmid pRSFDuet_T7-PBP5,6 izolovaný z kmeňov E. coli DH5α.
Negatívna kontrola obsahovala namiesto templátu čistú H2O.
Záver:
Ako vidíme na obrázku číslo 1., podarilo sa nám úspešne amplifikovať gén pre rezistenciu
na chloramfenikol, z čoho môžeme usúdiť, že plazmid pRSFDuet_T7-PBP5,6 sa nachádzal
v bunkách V. natriegens VmaxTMExpress, takže proces elektroporácie bol úspešný. V ďalších
krokoch máme v pláne transformovať bunky plazmidom pOPINM-LG3-MBP respektíve
pET21-LG3-mMBP, ktoré nesú gény pre doménu LG3 DEK1 kalpaínu, pričom následne
prejdeme k samotnej produkcii a purifikácii tejto domény.
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Introduction
Bacillus subtilis is a Gram positive, rod – shaped, spore – forming bacterium, which
divides precisely at the middle of its cell during vegetative growth to produce two identical
cells. The position of future division site is managed by the tubuline – like protein FtsZ. FtsZ
protein polymerizes into a ring – like structure, the Z – ring. This ring serves as a scaffold onto
which other proteins assemble to form a mature cell division machinery, the divisome.
Assembly of the divisome proceeds in two steps: After formation of the Z – ring, early division
proteins (ZapA, SepF, FtsA and EzrA), which directly interacts with FtsZ and positively or
negatively regulate the function of this protein, are assembled. After a short delay, these early
– assembling proteins are followed by late division proteins, which are involved in cell wall
synthesis. In unfavorable conditions that are not rich enough to support vegetative growth B.
subtilis can undergo a process of differentiation known as sporulation. Unlike vegetative
growth, the sporulation septum is formed around 1/6 of the cell length and divides the cell into
two unequal cells, the smaller forespore and larger mother cell (Barák and Muchová, 2018).
Asymmetric division involves almost the same set of proteins as during vegetative growth.
However, sporulation septum differs from vegetative septum by its localization and thickness.
In addition to these differences, sporulation septum contains SpoIIE, a crucial sporulation
protein (Khanna et al., 2021). Here, using Bacterial Two Hybrid System (BACTH) we
examined the interaction of SpoIIE with ZapA, an early division protein.
Methods
BACTH based on adenylate cyclase from Bordetella pertussis was used (Karimova et al.,
1998). Catalytic domain of adenylate cyclase consists of two complementary domains T25 and
T18, that are not active, when are physically separated. Fusing an interacting pair of proteins to
each of these domains defines a positive interaction and creates a functioning adenylate cyclase
on their C- or N- terminus. All genes of interest were amplified and cloned into four BACTH
vectors – pUT18, pUTC18, pKT25 and pKNT25. To analyze protein – protein interaction, each
of compatible plasmid, one expressing T25 fusion (pKT25 and pKNT25), the other one
expressing T18 (pUT18, pUTC18) was co – transformed into E. coli BTH101. Transformants
were spotted onto LB plates indicated with 40 ul/ml X – gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-Dgalactopyranoside), 0,5 mM IPTG, as well as antibiotics ampicillin at 100 ug/ml and kanamycin
30 ug/ml were added. Bacteria were grown at 30°C for 24 – 48 hours. The interactions were
quantified by measuring the β-galactosidase activity using o-nitrophenol-D-galactopyranoside
(ONPG) as a substrate. Co – transformation mixtures were spotted on LB plates supplemented
with 0,5 mM IPTG, antibiotics ampicillin at 100 ug/ml, kanamycin 30 ug/ml and incubated at
30°C for 48 hours. Colonies were removed from plates and permeabilized with chloroform and
SDS and β-galactosidase activity was measured as described by Miller (Miller, 1972).
Results
To identify potential interactions between SpoIIE and ZapA we used BACTH. By this
method, we detected that SpoIIE interacts with ZapA. To analyze the contact of SpoIIE and
ZapA in more detail, we also tested for interactions between individual SpoIIE domains (cloned
in fusion with both domains of adenylate cyclase) and ZapA. SpoIIE, an integral membrane
protein consists of three main domains; an N – terminal domain with 10 membrane spanning
segments, central domain (domain II), which is involved in interaction with FtsZ and C –
terminal domain (domain III), phosphatase domain (Arigoni et al., 1999). We detected a
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positive interaction between ZapA and SpoIIE domain II and SpoIIE I + II domains. We also
identified a positive interaction of ZapA itself, what indicates that ZapA is able to form dimers
(Gueiros-Filho and Losick, 2002).

Fig. 1: Bacterial two hybrid analysis of ZapA interaction with SpoIIE. Blue bacterial colonies
indicate positive interaction between each pair of compatible plasmids with corresponding
genes fused to T25 or T18 adenylate cyclase domains. The interactions were quantified using
β-galactosidase assay. Numbers show Miller units of activity and represent the average value
of three independent measurements.
Summary
In this work, we have identified a possible contact of SpoIIE and ZapA proteins. During
sporulation, FtsZ relocalize from central position to cell poles and forms Z rings together with
SpoIIE as an E – ring at both polar sites, but only one will be used for sporulation septum
formation. ZapA is a conserved protein present in most bacterial species (Losick, 2002). This
early division protein is a positive modulator of FtsZ and is capable of promoting lateral
bundling of FtsZ. Observed positive interaction of ZapA with SpoIIE is surprising, as ZapA
was so far known to be mainly involved in vegetative cell division. However, our result
indicates that it may also play a role in asymmetric septum formation. To understand in more
detail what is the role of ZapA in asymmetric cell division, other assays are required.
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gabriel.zorkocy@uniba.sk
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovenská
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Úvod
Neuropeptidy ovplyvňujú mnoho fyziologických procesov v životnom cykle hmyzu,
napríklad vývinové procesy, behaviorálne funkcie, metabolizmus či reprodukciu [1]. Jedným
z týchto peptidov je ITP (Ion transport peptide) a jemu podobný ITPL (Ion transport peptidelike) vznikajúci alternatívným splicingom z toho istého génu itp, ktorý má rôznorodé funkcie
v závislosti od miesta exprimovania. Prvým identifikovaným takýmto peptidom bol ITP zo
Schistocerca gregaria, ktorého dĺžka je 72 aminokyselín a ITPL 76 aminokyselín. Ich hlavným
štruktúrnym rozdielom je C-terminálny koniec, kde ITP podlieha amidácii, avšak ITPL má
voľný karboxylový koniec [2-3]. Uvedená práca sa zaoberá ITP a ITPL z organizmov Bombyx
mori a Drosophila melanogaster, dostatočnou nadprodukciou peptidov technikami
rekombinantnej DNA a následnou purifikáciou peptidov pre ich využitie v štúdiu funkcií
v hmyzích organizmoch.
Použitá metodika
Plazmidová DNA expresných konštruktov obsahujúcich gény záujmu vo fúzii s
tioredoxínom Trx-BmITP (Bombyx mori ITP) a Trx-DmITPL (Drosophila melanogaster ITPL)
bola transformovaná do chemokompetentných buniek produkčných kmeňov E. coli BL21
(DE3) a C41 (DE3) za použitia heat-shocku. Expresia génov bola uskutočnená
v Erlenmayerových bankách za využitia rôznych kultivačných médií (LB, M9, ZYM-5052 a
TB) a rôznych teplôt (20, 28 a 37°C) a pridaním induktoru IPTG v koncentrácii 0,2 mM.
Následne bola spravená batch fermentácia o objeme 1l pri vybraných kombináciách na prístroji
Biostat B (Sartorius). Bunková kultúra bola centrifugovaná pomocou prístroja Universal 320R
(Hettich) a bunky lyzované použitím ultrazvuku na prístroji Sonoplus HD 3200 (Bandelin).
Purifikácia bola uskutočnená využitím prítomnosti histidínovej kotvy použitím IMAC na
kolóne s niklom na prístroji ÄKTA Avant 150 (GE Healthcare). Proteínový profil buniek bol
analyzovaný pomocou 15%-tného Tris-tricínového polyakrylamidového gélu.
Výsledky

Obr. 1: Produkcia a purifikácia Trx-BmITP v kmeni C41 (DE3) v TB médiu pri 28°C
1. štandard molekulovej hmotnosti; 2. vzorka pred indukciou; 3. vzorka po ceznočnej kultivácii; 4. nesolubilná frakcia;
5. solubilná frakcia; 6. frakcia nezachytená na kolóne; 7. frakcia po premývacom kroku; 8. elučná frakcia
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Obr. 2: Produkcia a purifikácia Trx-DmITPL v kmeni BL21 (DE3) v LB médiu pri 20°C
1. štandard molekulovej hmotnosti; 2. vzorka pred indukciou; 3. vzorka po ceznočnej kultivácii; 4. nesolubilná frakcia;
5. solubilná frakcia; 6. frakcia nezachytená na kolóne; 7. frakcia po premývacom kroku; 8. elučná frakcia

Pri porovnaní výsledkov rôznych kombinácií produkčných kmeňov, teplôt a kultivačných
médií z baničkových kultivácií a lýze buniek ultrazvukom sme usúdili, že najlepšia kombinácia
z hľadiska produkcie solubilného proteínu pri Trx-BmITP je teplota 28°C, TB médium a kmeň
C41 (DE3); pri Trx-DmITPL teplota 20°C, LB médium a kmeň BL21 (DE3). Tieto kombinácie
sme podrobili batch kultivácii o objeme 1 litra a následnej homogenizácii ultrazvukom
a purifikácii na niklovej kolóne za účelom odstránenia bunkových proteínov a zisku čistého
produktu.
Záver

V uvedenej práci sme úspešne nadprodukovali hmyzie neuropeptidy ITP a ITPL vo fúzii
s tioredoxínom v bunkách E. coli. Následne sme pomocou maloobjemovej kultivácie,
homogenizácie a purifikácie chromatografiou získali čiastočne prečistený produkt. Do
budúcnosti ostáva prípadné ďalšie prečistenie peptidov viacerými purifikačnými krokmi
a následné ďalšie štúdie.
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