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Anotace 

Tato práce je zaměřená na mobilní genetické elementy bakterií – plazmidy. 

V úvodu práce je popsána charakteristika bakteriálního genomu, jeho stavba, velikost a 

konformace v buňce, včetně významných genetických součástí  genomu bakterií, ke kterým 

patří nukleoid, plazmidy, bakteriofágy, transpozony, složené transpozony, inzerční 

sekvence a Tn3 elementy. Samostatnou kapitolu bakalářské práce tvoří charakteristika a 

rozdělení plazmidů, pomocí údajů Gen bank byly vytvořeny tabulky a grafy znázorňující 

podíl plazmidů v genomu  u vybraných bakteriálních kmenů. V poslední části práce jsou 

popsány mechanismy přenosu plazmidů do buněk bakterií a  jejich význam v transgenozi. 

Klíčová slova: mobilní genetický element, plazmid, bakteriální genom, nukleoid, 

bakteriofág, transpozon, inzerční sekvence, Tn3 element, Gen bank, transgenoze. 

 

Summary 

This work is focused on mobile genetic elements of bacteria – plasmids. The 

introduction describes the characteristics of the bacterial genome, construction, size and 

conformation in the cell, including a significant genetic component genomes of bacteria, 

which include nucleoid, plasmids, bacteriophages, transposons, composite transposons, 

insertion sequence elements and Tn3. A separate section of the paper is a characterization 

of the distribution of plasmids, gene banks using data created tables and graphs showing 

the proportion of plasmids in the genome of selected bacterial strains. The last part 

describes the mechanisms of bacterial plasmids into cells and their importance in 

transgenosis. 

Key words: mobile genetic element, plasmid, bacterial genome, nucleoid, bacteriophage, 

transposons, insertion sequeces, Tn3 element, gene banks, transgenosis. 
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1. Úvod a cíl práce 

Moderní medicína se v poslední době potýká s řadou problémů, ke kterým  

jednoznačně patří bakterie rezistetní na antimikrobiální látky. Dlouhou dobu se jen 

spekulovalo, čím je tato rezistence podmíněna a nakonec se ukázalo, že může být 

způsobena přenosem genů mezi jednotlivými bakteriemi. Vše se potvrdilo objevem 

speciálních extrachromozomálních genetických elementů – plazmidů, kterými jsou 

bakterie schopny přenášet svou DNA z recipietní do donorové buňky, a tím získávat další 

vlastnosti, které mohou být následně využity v genovém inženýrství a v biotechnologiích 

ochrany životního prosředí. 

Cílem bakalářské práce je shrnutí současných poznatků o úloze a využití plazmidů 

na buněčné úrovni, v kapitole zaměřené na postavení plazmidů v genomech vybraných 

bateriálních druhů bylo provedeno procentuální vyhodnocení jejich zastoupení 

v bakteriálním genomu, které je vyjádřeno ve formě tabulek a grafů.   
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2. Charakteristika bakteriálního genomu 

Základem genomu prokaryot je chromozom, který není uzavřen v jádře, nýbrž 

plave volně v cytoplazmě. Chybí zde histony, nepostradatelné pro navázání DNA. 

Struktura bakteriálního chromozomu se vyznačuje nejčastěji kruhovitě uzavřenou 

molekulou DNA (Alberts, 1998). Tato prostorová konformace byla prokázána 

elektronovým mikroskopem u gramnegativní bakterie Escherichia coli a také u 

grampozitivní bakterie Bacillus subtilis, na základě těchto experimentů bylo přijato 

definitivní rozlišení mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou. Tato tvrzení, o 

kruhovitém bakteriálním chromozomu a lineárním eukaryotickém chromozomu, se později 

potvrdila jako nesprávná, pomocí studie s využitím pulsní gelové elektroforézy byl 

stanoven experimentální důkaz o vícekruhové i lineární struktuře genomu mnoha prokaryot 

(Casjens, 1998). 

 

Tabulka 1 :  Příklady konformace bakteriálního genomu 

(http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/chroms-genes-prots/chromosomes.html). 
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Bakteriální genom je definován jako haploidní, protože obsahuje chromozom, 

který je zastoupen v jediné kopii. Chromozomální DNA obsahuje velké množství genů, 

které na rozdíl od eukaryotických buněk nejsou členěny na exony a introny, tudíž 

proteosyntéza probíhá velmi rychle (Nečásek, 1997). 

V roce 1995 se poprvé podařilo zjistit, jak jsou bakteriální genomy uspořádány. 

Bylo zjištěno, že součástí genomu bakterií jsou kromě nukleoidu také mobilní genetické 

elementy, mezi které patří plazmidy, transpozony, inzerční sekvence a bakteriofágy 

(Lawrence a Ochman, 1998). Tyto mobilní součásti genomu se vyznačují přesunem DNA 

uvnitř genomu nebo mezi genomy sousedních bakteriálních buněk (Bennett, 2008). 

Mobilní genetické elementy jsou nestabilními složkami genomu, mohou se tedy ztratit a 

opět získat. Jsou schopny autoreplikace, mohou se včlenit do plazmidu nebo centrálního 

chromozomu, kde se zároveň replikují a kdykoliv se z něj oddělit. Mobilní elementy jsou 

řazeny mezi významné součásti  genetické informace a mohou být exprimovány.  

 

2.1 Nukleoid 

Základní genetická informace u prokaryotních buněk se uchovává v nukleoidu, 

který se označuje také jako nepravé jádro a funkčně odpovídá jádru eukaryotních buněk. 

Geny jsou zde zastoupeny pouze v jedné kopii a jsou řazeny za sebou na molekule DNA 

společným promotorem. Tato centrální oblast se vyznačuje nestálým uspořádáním 

dvoušrobovicové molekuly. Nukleoid zaujímá pozici přibližně ve středu buňky, kde je 

přichycen k cytoplazmatické membráně prostřednictvím mezozomu na jednom nebo dvou 

místech. U prokaryotické buňky se nevyskytují v nukleoidu histony, ale mohou zde být 

podobné druhy proteinů (Závodská, 2006). Nukleoid neobsahuje jadernou membránu, 

skládá se ze 60% z DNA, dále pak z proteinů a RNA (Nečásek, 1997).  
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Obrázek 1:  Elektronová mikrofotografie jasně viditelného nukleoidu u rodu Streptoccocus, zvětšení 16000× 

(www.rockefeller.edu/vaf/16k.php). 

 

 

Je známo, že genomy prokaryot mají různou velikost a variabilitu. Velikost 

bakteriálního genomu se pohybuje u bakterií v rozmezí od 0,6 Mbp – 10 Mbp, a u Archeí 

se velikost pohybuje od 0,5 Mbp – 5,8 Mbp (Cole, 1999). Nejmenší genom byl 

identifikován u bakterie Carsonella ruddii s velikostí chromozomu 160 Kbp a pouhých 

182 genů. Tento endosymbiont hmyzu musí koexistovat s jiným organismem, který mu 

poskytuje živiny, jelikož postrádá geny potřebné pro syntézu základních organických látek 

(Nakabachi et. al.,2006). Mezi další nejmenší genom patří Mycoplasma genitalum 

s velikostí genomu 580 Kbp, který se vyznačuje nedostatkem genů kodující enzymy 

potřebné pro biosyntézu aminokyselin. Většina bakterií žijících ve volné přírodě mají 

genomy s velikostí > než 1 a většinou nepřesahující 5 Mbp (Saier, 2008). Obří genom 

velikosti 13 Mbp byl zjištěn u půdní bakterie Sorangium cellulosum a největší dosud známí 

genom (30 Mbp) u Bacillus megaterium (Schneiker et al., 2007). 
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Obrázek 2:  Srovnání velikosti genomů vybraných druhů bakterií a archeí 

(http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/chroms-genes-prots/genomes.html). 

 

2.2 Plazmidy 

Významnou součástí genetické výbavy prokaryot jsou plazmidy. Plazmidy byly 

popsány nejdříve u enterobakterií, poté byly identifikovány také u archeí, grampozitivních 

a gramnegativních bakterií (Dobiáš, 2003). Plazmidy jsou extrachromozomální genetické 

elementy bakterií, které se autonomně replikují nezávisle na centrálním chromozomu. 

Struktura je nejčastěji tvořena superhelicitní kruhovou DNA, může však mít také 

uspořádání lineární (Volff et al., 1997). Plazmidy se koncentrují nejčastěji v první a  třetí 

čtvrtině buňky, tato lokalizace je závislá  na dělícím systému  buňky. Ve dvojicích nebo 

skupinách se nacházejí plazmidy u rychle rostoucích buněk, které se při dělení buňky 

http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/chroms-genes-prots/genomes.html
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připojí ke společnému místu na  cytoplazmatické membráně, mohou však využívat i jiná 

místa v buňce. Velikost plazmidů je různá, pohybuje se převážně v rozmezí od 1,5 do 400 

Kbp (Lindsay, 2008). Plazmidy jsou charakteristické svou inkompatibilitou, kterou se 

rozumí neschopnost existence dvou plazmidů v jedné buňce. Inkompatibilní plazmidy 

využívají stejný mechanismus kontroly replikace a jsou si vzájemně příbuzné. V případě, 

že je ztracen vždy jeden plazmid ze dvou, hovoříme o vektoriální inkompatibilitě. 

Symetrickou inkompatibilitou se rozumí ztráta každého plazmidu při stejné 

pravděpodobnosti (Couturier a kol. 1988). Replikaci DNA zajišťují enzymy, které také 

ovlivňují jejich stabilitu v buňce. Bakterie je může kdykoliv získat nebo ztratit, buňky je 

tedy mohou obsahovat během svého cyklu v různém množství. 

Nezastupitelnou úlohu dnes mají plazmidy v genovém inženýrství při přenosu 

cizorodých genů do buněk. Mohou se vyskytovat v  bakteriální buňce také jako kryptické 

molekuly DNA, kde nebyla dosud objevena a potvrzena jejich specifická úloha. Plazmidy 

lze dělit dle přenosu do buněk na konjugativní a nekonjugativní. Plazmidy konjugativní se 

přenášejí v procesu konjugace do recipientní buňky. Mechanismus konjugace může být 

různě složitý. Některé plazmidy se přenášejí jen za přitomnosti druhého konjugativního 

plazmidu do buňky, který mobilizuje jejich transfer. Plazmidy, přemístěny do recipientní 

buňky transdukcí nebo trasformací označujeme jako nekonjugativní. Vektorem tohoto 

přenosu je transdukující bakteriofág. Recipientní buňka obsahuje restrikční mechanismy, 

které mají značný vliv na přenos výše zmiňovaných typů plazmidů (Dobiaš, 2003). 

 

2.3 Bakteriofágy 

Jako bakteriofágy se označují viry, ktéré napadají a infikují bakterie. Jejich 

prvními objeviteli byli angličtí bakteriologové Twort a Londn v roce 1915, kteří se  

domnívali, že bakteriofágy jsou hlavními původci bakteriální lyze (Campbell et al., 1996). 

Oficiálně byla potvrzena existence těchto virů až v roce 1940 elektronovou mikroskopií 

(Rosypal, Rosypalová, 1980).. Výskyt bakteriofágů je kosmopolitní, lze je poměrně snadno 

izolovat. Přetrvávají ve vodě, půdě, odpadní vodě, ale byly nalezeny i v extrémních 

lokalitách s vysokou teplotou nebo velmi nízkém pH (Alberts, 1998). 
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 Bakteriofágy se vyznačují různorodou morfologií. Stavba fága se skládá 

z nukleokapsidy (hlavička), která nese DNA nebo RNA. Tato genetická informace se zde 

nachází ve formě kružnicové nebo lineární molekule. Nezbytnou součástí stavby fágů je 

bičík se stažitelným krčkem, který slouží k penetraci povrchových membrán do 

hostitelských buněk, nebo mechanismus s příchytnými vlákny, kterými adsorbuje 

povrchové membrány buňky. Existují však i fágy bezbičíkaté či vláknité. Velikost 

bakteriofágů se pohybuje v rozmezí 20 – 200nm.  

 

 

Obrázek 3:  Stavba bakteriofága (http://www.botanika-puchnerova.estranky.cz/clanky/viry/viry.html). 

 

 

Obrázek 4: Bakteriofágy – viry napadající bakterie. Elektronový mikroskop, zvětšení 100 000× 

(http://botany.cz/cs/viry-bakterie/). 

http://www.botanika-puchnerova.estranky.cz/clanky/viry/viry.html
http://botany.cz/cs/viry-bakterie/
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Při začleňování fágové DNA do genomu bakterií dochází k poškození 

povrchových struktur. Nastává zde změna složení kapsulárních polysacharidů, chránících 

prokaryotní buňku před  vnějšími faktory. Infekce bakteriofágem vyvolává produkci 

speciálních proteinů (invazinů, internalinů), které difundují do vnitřního prostředí. Kromě 

těchto proteinů se tvoří exotoxin, který může narušovat buněčný metabolismus a 

nepříznivě poškozovat hostitele (Kuttler, Sulakvelidze, 2005). 

Bakteriofágy se v cizorodé buňce usídlí ve stavu profága, který obsahuje kapsičku 

z proteinů a bičíková vlákna, kterými se napojuje na povrchové receptory bakterií. Řadí se 

tak mezi mobilní elementy. Jakmile se tento infikující virus spojí s povrchem buňky 

bakterie, uvolní dovnitř svou nukleovou kyselinu. Zde pak využívá hostitelovy 

mechanismy replikace a translace, k vlastní replikaci genetické informace, a k translaci 

proteinů, důležitých pro tvorbu nových fágových částic. V jednom infekčním cyklu vzniká 

50 až 200 těchto částic. 

Bakteriofágy mohou být přítomny v buňce ve dvou formách, mírné nebo 

virulentní. Mírný bakteriofág dokáže vložit svou nukleovou kyselinu přímo do genomu 

hostitele. Jde-li o RNA, dochází nejdříve k reverzní transkripci pomocí reverzní 

transkriptázy. Tento proces  začlenění nukleové kyseliny se označuje jako lyzogenní 

cyklusinfikovaný jako genom profágový. Profágový genom se dále přenáší do všech 

hostitelských dceřiných buněk. Některé faktory, jako například UV zážení a chemické 

mutageny mohou ovlivňovat tyto genomy. Následkem těchto mautagenů je transkripce a 

tvorba nových fágových částic, známá jako lyzogenní indukce (lyzogenizace). 

Lyzogenizace předává fágovy odolnost vůči fágovi se stejným imunitním systémem. 

Kdežto liší-li se jeho imunitní profil, může buňku infikovat a lyzogenizovat jinými fágy 

(Campbell et al., 1996). 

Moderní medicína  v poslední době studuje využití fágové terapie v praxi. Bylo 

prokázáno, že jako desinfekční prostředky v nemocničním prostředí degradovali účinky 

jiné bakterie na pacienty, dále se potvrdila řada předností v léčbě bakteriálních infekcí, na 

rozdíl od užívání antibiotik. Fágová terapie se vyznačuje pozitivními účinky pro jedince 

alergické na antibiotika, a dále pro organismy, které jsou vůči nim rezistentní (Kuttler, 

Sulakvelidze, 2005). 
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2.4 Transpozony 

Transpozonovatelné elementy, nebo-li transpozony (Tn), jsou nestabilní součástí 

genomu DNA, které se pohybují transpozicí z jednoho místa na druhé. Někdy se označují 

se také jako „skákající geny“ nebo jako „sobecká DNA“. Patří tak k důležitým původcům 

genetické rozmanitosti bakterií. Jsou charakteristické svou rozdílnou velikostí v rozmezí 

stovek až desítek tisíc párů bází. Na základě těchto rozdílných velikostí lze rozdělit 

transpozony do tří skupin: složené transpozony, inzerční sekvence a Tn3 elementy. Pohyb 

těchto elementů v  DNA je zajištěn rekombinačním enzymem-traspozázou, proto se také 

někdy řadí mezi skryté parazity buněčných chromozomů. Mají však také pozitivní přínos 

pro bakterie, neboť přinášejí především rezistenci vůči antibiotikům. Traspozony se dokáží 

pohybovat také z míst genomu do plazmidu, který se pak mobilizuje konjugací do jiné 

bakterie. Je prokázáno, že tímto způsobem přenosu vznikají kvalitativně nové plazmidy, 

nesoucí rezistenci vůči antibiotikům a jiným látkám u klinicky významných bakterií 

(Alberts, 1998). 

 

2.4.1. Složené traspozony 

Tyto mobilní elementy vznikají spojením dvou inzerčních sekvencí, které se 

lokalizují nedaleko sebe a uzavřou sekvenci DNA nacházející se mezi těmito elementy. 

Díky tomuto procesu se původně nepohyblivá sekvence mění v pohyblivou. Složené 

transpozony se vyznačují geny, které buňce předávají schopnost rezistence k velmi široké 

škále antibiotik. Příkladem je složený transpozon Tn5 obsahující inzerční sekvenační 

elementy IS50 a nesoucí geny pro rezistenci ke streptomycinu, kanamycinu a bleomycinu. 

Tento transpozon je charakteristický rozdílnými konci sekvenačních elementů, kde 

inzerční sekvence v pravé části (IS50R) tvoří transpozázu a sekvence na levém konci 

(IS50L), který traspozázu netvoří důsledkem změny nukeotidového páru (Obr.5). Dalším 

typem složeného traspozonu je Tn9 nesoucí rezistenci k chloramfenikolu, nebo Tn10 

zodpovědný za odolnost k tetracyklinu (Arthur a Courvalin, 1993). 
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Obrázek 5: Složený transpozon (http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/images/18.18.gif). 

 

2.4.2. Inzerční sekvence 

Inzerční sekvence (IS) jsou úseky DNA v genomu s invertovanými repeticemi na 

svých koncích se schopností transpozice. Jsou typické tím, že obsahují pouze geny kódující 

enzym transpozázu (Mahillon a Chanpodler, 1998). Transpozáza je na svých koncích 

ohraničena krátkými identickými sekvencemi, které se nazývají obrácené koncové 

repetice. Transpozáza má schopnost rozpoznat a následně spojit tyto repetice i inzerční 

sekvence s vloženým elementem. Tyto repetice jsou velmi významné při transpozici, neboť 

nastanou-li zde změny v důsledku mutace, pak traspozon není dále transpozice schopen. Je 

prokázáno, že určitá sekvence, ohraničena identickými IS nebo sekvencí, která se podobá 

invertované repetici, vede ke špatnému rozpoznání inzerční sekvence a následně k přenosu 

celého segmentu DNA. V tomto případě se jedná o kompozitní traspozon (Steiniger-White 

a kol. 2004).  

 

2.4.3. Tn3 elementy 

Tn3 elementy jsou charakteristické obsahem specifických genů, zvýhodňující 

buňku před chemickými látkami a zajišťující rezistenci k antibiotikům. Jsou tvořeny ze 

specifických genů – tnpR, tnpA, kódující transponázu a revolvázu a genu bla, kódující 

beta-laktamázu. Struktura Tn3 elementů je poměrně větší než u inzerčních sekvencí a na 

jejich koncových částech se mohou nacházet krátké repetitivní sekvence, podle kterých 

mohou být spolehlivě identifikovány (Kholodii et al., 1997). 

http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/images/18.18.gif
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3. Plazmidy 

Plazmidy jsou velmi podstatnou složkou genomu bakterií. Podle způsobu jejich 

přenosu se dělí na konjugativní, mobilizovatelné a epizomální. Konjugativní plazmidy se 

přenáší při rozmnožování bakterií pomocí konjugace, mobilizovatelné jsou přenosné za 

přítomnosti konjugativního plazmidu a epizomální se reverzibilně integrují do 

chromozomu bakterií. V buňce se však vyskytují i jako kryptické molekuly, jejichž funkce 

nebyla dosud prokázána. Některé plazmidy jsou v buňce zastoupeny v jedné nebo více 

kopiích (replikačně omezené tzv. stringent plasmids), nebo se vyskytují v mnoha kopiích 

(replikačně neomezené tzv relaxed plasmids). V současné době jsou nejznámější tyto typy 

plazmidů: F-plazmidy, R-plazmidy, Col-plazmidy, Ti-plazmidy, degradativní plazmidy, 

virulenční plazmidy a symbiotické plazmidy (Dobiáš, 2003). 

3.1 F-plazmidy 

F-plazmidy též nazývané jako F-faktory (fertilitní faktory) byl objeveny při 

zkoumání genomu E. coli, kde byly prokázány jako aktivní složka přenosu genetické 

informace konjugací v tzv. tra oblasti genomu (Disquén-Kochem a Dreiseikelmann, 1997). 

Je prokázáno, že přenos konjugací se uskuteční pouze mezi bakteriemi, z nichž jedna 

obsahuje F-plazmid (donor) a druhá tento plazmid postrádá (recipient). Při setkání donoru 

s recipientem se vytvoří cytoplazmatický můstek (sex pilus), DNA F-plazmidu se replikuje 

a přenáší se můstkem do recipientní buňky. Po konjugaci se můstek rozdělí a obě 

bakteriální buňky, nesoucí F-plazmid, se stávají donorem při příští konujugaci (Alberts, 

1998). F-plazmid se skládá z dvoušroubovité molekuly DNA, která kóduje 40 – 60 

proteinů, nezbytné pro transfer mezi donorovou a recipietní buňkou. V prokaryotní buňce 

se F-plazmid vyskytuje ve dvou formách, volné nebo vázané na bakteriální chromozom, 

leží-li volně mimo chromozom, jedná se o infikaci donorové buňky F-faktorem. Váže-li se 

F-plazmid na bakteriální chromozom, hovoříme o epizomální formě, v tomto případě se 

bakteriální kmeny označují HFR (high frequency of recombination) (Dobiáš, 2003). 
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Obrázek 6:  F-Plazmid se schopností produkce pohlavního pilusu pro konjugaci bakterií. Obsahuje F – faktor, 

díky němuž je uskutečněn přenos genů. IS2,IS3 –  inzerční sekvence, Transfer region – transferová oblast důležitá 

pro konjugaci, Tn1000 –  inzerční sekvence, oriT –  původ transkripce (http://glossomics.blogspot.cz/2012/10/f-

plasmid.html). 

 

3.2 R-plazmidy 

Velmi významné plazmidy v biomedicíně jsou R-plazmidy. Tyto genetické 

elementy mají mechanismus transferu při konjugaci, nesou vazebnou skupinu genů tzv. 

rezistenčních transferových faktorů, které jsou schopny replikace a distribuce plazmidů při 

dělení buňky. Tyto plazmidy se podílí na rezistenci buňky k antibiotikům,neboť kódují 

enzymy a tím inaktivují působení antimikrobiálních látek (příkladem je bakterie 

Staphylokokus aureus produkující penicilinázu, která štěpí v molekule penicilinu beta-

laktamový kruh a tím inaktivuje toto antibiotikum). Kromě inaktivace molekuly antibiotik 

také zamezují jejich penetraci do buňky v místě působení. R-plazmidy jsou přenášeny do 

hostitelského chromozomu konjugací nebo pomocí konjugativního plazmidu, v tomto 

http://glossomics.blogspot.cz/2012/10/f-plasmid.html
http://glossomics.blogspot.cz/2012/10/f-plasmid.html
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případě  jsou takové plazmidy označovány jako mobilizovatelné. Přenos může být 

uskutečněn také pomocí transdukce či transformace, takové R-plazmidy se nazývají 

nemobilizovatelné  (Dobiáš, 2003). 

 

 

 

Obrázek 7: R - plazmid složen z rezistenčního transferového faktoru  a genů rezistence k antibiotikům r-

determinatů: Tc
R
 – tetracyklin, Kan

R
 – kanamycin, Sm

R
 – streptomycin, Su

R
 –  sulfonamid, amp

R
 – amplicin a 

Hg
R
 –  rtuť (http://bio3400.nicerweb.com/Locked/media/ch06/plasmid.html). 

 

3.3 Col-plazmidy 

Tyto plazmidy jsou charakteristické tvorbou toxických proteinů bakteriocinů 

(kolicinů) v bakteriální buňce, které nejsou strukturně vázány na plazmidovou DNA. Col-    

plazmidy se nikdy neintegrují v centrálním chromozomu a přenáší se mechanismem 

konjugace probíhající transferovým systémem s vysokou nebo nízkou účinností přenosu 

(Dobiáš, 2003). 

 

3.4 Degradativní plazmidy 

Degradativní plazmidy obsahují geny, které mají schopnost biologicky degradovat 

některé organické látky. Využívají se při rozkladných procesech chemických látek 

http://bio3400.nicerweb.com/Locked/media/ch06/plasmid.html
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v bioremediačních metodách při odstraňování kontaminantů vody a půdy pomocí 

mikroorganismů (Dobiáš, 2003). U bakterie rodu Pseudomonas byly dosud objeveny a 

prostudovány tři kompatibilní plazmidy – P-1, P-7 a P-9. Bylo zjištěno, že se tyto plazmidy 

přenáší do hostitelské buňky procesem konjugace (Izmalkova et. al., 2006), a jsou schopny 

degradovat naftalen, toluen, fenol, xylen, kafr, salicitát nebo chlorbenzen. K dalšímu typu  

degradativních plazmidů se řadí TOL-plazmidy nesoucí geny pro degradaci xylenu, 

toluenu, benzylaldehydů a benzylalkoholů. TOL-plazmidy jsou výjíměčné tím, že 

umožňují bakteriální buňce růst na naftalenu nebo salicylátu, jako jediném zdroji energie a 

uhlíku. Tyto plazmidy umožňují také degradace chlorovaných aromatických uhlovodíků, 

které v praxi představují například herbicidy. 

 

3.5 Virulenční plazmidy 

Plazmidy se schopností přenášet geny zodpovědné za virulenci a patogenitu se u 

bakterií nazývají virulenční plazmidy.  Geny virulence obsahují toxiny pro adhezi a invazi 

do buňky, kde se systematicky šíří do jejich tkání a následně přežívají pomocí fágů. Jejich 

velikost se pohybuje v rozmezí 60 Kbp – 200 Kbp a v buňce se mohou vyskytovat i ve více 

typech, příkladem jsou bakterie rodu Yersinia, u kterých byly zjištěny tři různé virulenční 

plazmidy. 

Nejpodrobněji byla z hlediska virulenčních plazmidů prostudovaná bakterie 

Escherichia coli s prokázaným obsahem různých typů virulenčních plazmidů, které mohou 

být enterotoxigenně, enteroinvazivně, enterotogenně, enterohemorhagicky, 

enteroagregativně a extraintesticionálně patogenní (Johnson et al., 2009). 

Virulenční plazmidy byly také prokázány u kmenu Staphylokokus aureus, které 

kódují proteiny produkující několik typů toxinů: enterotoxiny způsobující otravy 

z potravin, toxiny způsobující syndrom toxického šoku, exfoliatiny vyvolávající syndromy 

opařené kůže (Gill et al., 2005). 
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3.6 Symbiotické plazmidy  

Symbiotické plazmidy úzce souvisí s procesem diazotrofie u čeledi Rhizobiaceae, 

kdy symbiotické bakterie přeměňují dusík na redukované formy za pomocí specifických 

organel, které dodávají rostlině fixovaný dusík a zároveň rostlině odebírají vytvořený uhlík 

fotosyntézou. Plazmid, nesoucí geny pro fixaci dusíku je označován jako symbiotický 

plazmid. Velikost genomů symbiotických plazmidů patří k největším, pohybují se 

v rozmezí 150 Kbp – 1683 Kbp a mohou tvořit až 50% velikosti genomu. Některé 

symbiotické geny mohou být přenášeny konjugativním transpozonem, který je označován 

také jako „symbiotický ostrov“. Velký význam mají symbiotické plazmidy z evolučního 

hlediska, protože ovlivňují vznik adaptovaných a nových druhů rostlin. Pokud dojde ke 

ztrátě symbiotického plazmidu, bakterie již není dále schopna fixovat dusík (Dobiáš, 

2003). 

 

3.7 Ti-plazmidy 

Rozhodující význam pro studium plazmidů bylo objevení Ti-plazmidů u bakterie 

Agrobacterium tumefaciens. Tato bakterie byla prokázána v půdě a je známým patogenním 

agens pro rostliny, neboť způsobuje nádorovitá onemocnění rostlin. Genom Agrobacterium 

tumefaciens se vyznačuje neobvyklou strukturou, obsahuje kruhový i lineární chromozom 

a dva plazmidy (Goodner et al., 2001). Analýza genomu potvrdila výskyt Ti-plazmidu, 

který se označuje pTiC58 a jeho velikost je 200 Kbp a pAtC58 plazmid s velikostí 450 

Kbp (Allardet-Servent et al., 1993). Plazmid pTiC58 je významným genetickým 

elementem v bakteriální buňce, neboť podmiňuje její patogenitu, která se projevuje indukcí 

a progresí rostlinných tumorů, tyto projevy závisí na integraci plazmidové DNA do 

rostlinné buňky. Plazmid pAtC58 obsahuje část DNA, která je zodpovědná za genetickou 

modifikaci rostlin a je významným elementem v oblasti genového inženýrství (Dobiáš, 

2003).  
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Obrázek 8: Půdní bakterie Agrobacterium tumefaciens na rostlinné buňce 

(http://www.bio.davidson.edu/people/kabernd/seminar/2002/method/dsmeth/ds.htm). 

 

Plazmidová DNA zodpovědná za vznik tumorů u dvouděložných rostlin obsahuje 

geny podmiňující nadprodukci fytohormonů. Vlivem plazmických genů dochází v buňkách 

ke zvýšené tvorbě fytohormonů vedoucí k množení nádorových buněk, které porušují 

celistvost rostliny. Dnes se tyto plazmidy hojně využívají v metodách konstrukce 

transgenních rostlin k přenosu cizorodých genů, příkladem je začlenění genu do rajčat, zelí 

nebo tabáku, které řídí tvorbu toxické bílkoviny pro larvy motýlů. Jedovaté jsou pouze 

listy jimiž se larvy živí a následně hmyz hubí. Také v zemědelství se omezuje použití 

insekticidů a řada druhů užitkových rostlin získává rezistenci vůči mnohým herbicidům. 

Zvýšená rezistence je jednoznačně podmíněna inaktivací nově začleněného plazmidu s 

genem, který narušuje rostlinný genom v místě inzerce (Nečásek, 1997). 

 

 

Obrázek 9: Agrobacterium tumefaciens obsahující T -plazmidy způsobujcí tumory u dvouděložných rostlin 

(http://reopen911.online.fr/Anti-OGM/?p=86).
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4. Postavení plazmidů v genomech vybraných bakteriálních druhů 

V současné době významně postupuje studium kompletních sekvencí genomu 

bakteriálních buněk, které je podporováno různě zaměřenými genomovými sekvenačními 

projekty. Nové přístupy v molekulární genetice zejména využití komparativních a 

bioinformativních metod umožňují porovnání získaných dat a údajů, ať už na úrovni 

nukleotidů či proteinů s cílem prohloubení znalostí o základních procesech fyziologie a 

vymezení evoluční vzdálenosti. Organizace genomů významných bakteriálních kmenů 

jsou sestaveny do tabulky 2, pro lepší představu o podílu prokázaných plazmidů v genomu 

těchto organismů jsou zjištěné údaje znázorněny v grafu číslo 1. 

 

Tabulka 1:  Přehled kompletních genomů biotechnologicky významných bakteriálních kmenů se 

sekvenovanými plazmidy (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi). 

 

Bakterie 
Velikost 

genomu 

Velikost 

plazmidu 

Označení 

plazmidu 

Označení 

genetické 

banky 

citace 

Acidithiobacillus 

caldus 
3,24 Mb 

  251782 bp 

      9778 bp 

    14110 bp 

    29704 bp 

pLAtcm 

pLAtc1 

pLAtc2 

pLAtc3 

NC015850 
You et al. 

2011 

Achromobacter 

xylosoxidans 
7,36 Mb 

    98156 bp 

  247895 bp 

pA81 

pA82 
NC014640 

Strnad et 

al. 2011 

Arthrobacter 

arilaitensis 
3,92 Mb 

    50407 bp 

      8528 bp 

pRE117-1 

pRE117-2 
NC014550 

Monnet et 

al. 2010 

Acinetobacter 

baumannii 

     4 Mb 

 

4,02 Mb 

 

4,22 Mb 

 

4,06 Mb 

    13408 bp 

    11302 bp 

    74451 bp 

      8041 bp 

      8731 bp 

    70894 bp 

      8729 bp 

pAB1 

pAB2 

ABKp1 

ABKp2 

p1ABTCDC0715 

p2ABTCDC0715 

pAB0057 

NC009085 

 

NC017162 

 

NC017387 

 

NC011586 

Künne et 

al. 2012 

Bacillus 

megaterium 
5,52 Mb 

      5428 bp 

      9098 bp 

    26587 bp 

    53865 bp 

    66985 bp 

    99694 bp 

  164406 bp 

pBM100 

pBM200 

pBM300 

pBM400 

pBM500 

pBM600 

pBM700 

NC014019 
Eppinger 

et al. 2011 

Burkholderia 

phenoliruptrix 
7,65 Mb 

  785419 bp pSYMBR3459 
NC018696 

Oliveira et 

al. 2012 
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Citrobacter 

rodentium 
5,44 Mb 

    54449 bp 

    39265 bp 

      3910 bp 

pCROD1 

pCROD2 

pCROD3 

NC013716 
Petty et al. 

2010 

Cupriavidus 

metallidurans 
6,91 Mb 

  171459 bp 

2580084 bp 

  233720 bp 

pMOL28 

megaplasmid 

 

pMOL30 

NC007973 
Juhnke et 

al. 2002 

Enterobacter 

cloacae 

  5,6 Mb 

 

  4,8 Mb 

  199562 bp 

    84653 bp 

    63653 bp 

pECL_A 

pECL_B 

pEcWSU1_A 

NC014121 

 

NC016514 

Bryant et 

al. 2013 

Enterococcus 

faecalis 

3,36 Mp 

 

 

3,13 Mb 

 

 

3,06 Mb 

 

    66320 bp 

    57660 bp 

    17963 bp 

      5143 bp 

    51104 bp 

    55393 bp 

    12893 bp 

    62162 bp 

pTEF1 

pTEF2 

pTEF3 

EF62pA 

EF62pB 

EF62pC 

EFD32pA 

EFD32pB 

NC004668 

 

 

NC017313 

NC017314 

NC017315 

NC018221 

Zuo et al. 

2013 

Escherichia coli 

5,59 Mb 

 

5,16 Mb 

 

 

 

 

 

5,86 Mb 

 

 

 

    92721 bp 

      3306 bp 

  100021 bp 

    91158 bp 

    60555 bp 

      6929 bp 

      5366 bp 

      4082 bp 

    85167 bp 

    63365 bp 

      5686 bp 

      4073 bp 

pO157 

pOSAK1 

pSE11-1 

pSE11-2 

pSE11-3 

pSE11-4 

pSE11-5 

pSE11-6 

pO26_1 

pO26_2 

pO26_3 

pO26_4 

NC002695 

 

NC011415 

 

 

 

 

 

NC013361 

He et al. 

2013 

Flavobacterium 

branchiophilum 
3,56 Mb 

      3408 bp pFB1 
NC016001 

Touchon 

et al. 2011 

Gordonia 

bronchialis 
5,29 Mb 

    81410 bp pGBRO01 
NC013441 

Ivanova et 

al. 2010 

Methylobacterium 

radiotolerans 
  6,9 Mb 

  586164 bp 

    47003 bp 

    42985 bp 

    36410 bp 

    27836 bp 

    22114 bp 

    21022 bp 

    37743 bp 

pMRAD01 

 

pMRAD02 

pMRAD03 

pMRAD04 

pMRAD05 

pMRAD06 

pMRAD07 

pMRAD08 

NC010505 
Bousfield 

et al. 2010 

Proteus mirabilis   4,1 Mb 
    36289 bp pHI4320 

NC010554 
Verdet et 

al. 2009 

Pseudomonas 

putida 
5,96 Mb 

    80360 bp pPC9 
NC019905 

Meijnen et 

al. 2012 
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Sphingomonas 

wittichii 
5,92 Mb 

  310228 bp 

  222757 bp 

pSWIT01 

 

pSWIT02 

NC009511 
Ma et al. 

2012 

Staphylococcus 

aureus 

2,84 Mb 

2,94 Mb 

3,08 Mb 

 

    24653 bp 

    30429 bp 

    29585 bp 

      3011 bp 

pN315 

pSJH101 

pTW20_1 

pTW20_2 

NC002745 

NC009632 

NC017331 

Gómez et 

al. 2013 

Streptococcus 

thermophilus 
1,86 Mb 

      4449 bp 

      3361 bp 

plasmid1 

plasmid2 

NC008532 Kang et al. 

2012 

Xanthomonas 

citri 
5,27 Mb 

    33700 bp 

    64920 bp 

pXAC33 

pXAC64 

NC003919 Martins et 

al. 2010 

 

 

 

 
 

Obrázek10: Genom bakterie Acidithiobacillus caldus obsahuje chromozom, jeden megaplazmid a 

další tři plazmidy. U chromozomu a megaplazmidu pLAtcm první dva vnější kruhy představují pozici genů 

v chromozomu, u plazmidů pLAtc1, pLAtc2 a pLAtc3 jsou všechny kódovací geny vypracovanány v jednom 

kruhu a barevně označeny následovně:zelené – replikační, červené – podílející se na údržbě, fialové – 

transpozitní (integrační), žluté – hypotetické, světle modré – rezistenční vůči arsenu, modré – ostatní geny 

s jinou funkcí. (You et al. 2011). 
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Obrázek 11: Tři největší plazmidy bakterie Bacillus megaterium- pBM700, pBM600 a pBM500 (Eppinger et al. 

2011). 
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Graf č 1: Přehled zastoupení plazmidů v genomu vybraných bakteriálních kmenů
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Z grafu je patrné, že zastoupení plazmidů u různých bakteriálních kmenů je 

odlišné, největší obsah plazmidů se vyskytuje u bakterie Cupriavidus metallidurans, kde 

plazmidy zatupují v genomu 43%, naopak genom bakterie Flavobacterium branchiophilum 

obsahuje pouze 0,08% plazmidů. Průměrné zastoupení plazmidů v genomech bakteriálních 

buněk se pohybuje okolo 6%. Rozmanitost plazmidů je vyjádřena v tabulce číslo 3 a 

grafech číslo 2 – 9. 
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Tabulka 2: Procentuální množství plazmidů u bakterií (Zdroj vlastní). 

Bakterie Podíl plazmidů 

v genomu [%] Acidithiobacillus caldus 10% 
Achromobacter xylosoxidans 5% 

Arthobacter arilaitensis 2% 

Acinetobacter baumannii 6% 
Bacillus megaterium 8% 

Burkholderia phenoliruptrix 10% 

Citrobacter rodentium 2% 
Cupriavidus metallidurans 43% 

Enterobacter cloacae 4% 

Enterococcus faecalis 3,5% 
Escherichia coli 5% 
Flavobacterium 

branchiophilum 

0,08% 

Gordonia bronchialis 1,5% 
Methylobacterium 

radiotolerans 

12% 

Proteus mirabilis 1% 
Pseudomonas putida 1,3% 

Sphingomonas wittichii 9% 

Staphylococcus aureus 1% 
Streptococcus thermophilus 0,4% 

Xanthomonas citri 2% 

Graf č.2: Genom Cupriavidus metallidurans

57%

43%
Genom

Plazmidy

 

Graf č.3: Genom Methylobacterium radiotolerans

88%

12%

Genom

Plazmidy
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Graf č.4: Genom Burkholderia phenoliruptrix

90%

10%

Genom
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Graf č.5: Genom Bacillus megaterium

92%

8%

Genom

plazmidy

 

Graf č.6: Genom Acinetobacter baumannii
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Graf č.7: Genom Enterococcus faecalis
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Graf č.8: Genom Escherichia coli
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Graf č.9: Genom Flavobacterium branchiophilum
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5. Mechanismy přenosu plazmidů do genomu bakterií 

Přenos plazmidů bývá také označován jako horizontální přenos genů a probíhá 

třemi základními způsoby – transformací, konjugací a transdukcí. Přenos genů je velmi 

významným procesem z hlediska evoluce prokaryot, neboť umožňuje bakteriím získat řadu 

výhodných vlastností, ke kterým jednoznačně patří rezistence k antimikrobiálním látkám, 

lepší adaptace k prostředí, zvýšená virulence a patogenita (Campbell et al., 2008). 

5.1 Transformace 

Objev mechanismu transformace mezi prokaryoty učinil poprvé v roce 1928 Fred 

Griffith u Streptococcus pneumoniae, kdy se pomocí transformace původně nevirulentní 

kmeny  měnily na kmeny virulentní po přídavku neživých buněk pneumokoků (Dale a 

Park, 2004).  

Transformace je mechanismus vzájemného  přenosu DNA probíhající mezi 

donorovou a recipientní buňkou, kdy se molekula DNA přichytí na buněčnou stěnu a poté 

transformuje do bakteriálního genomu. 

5.2 Konjugace 

Konjugace byla objevena Joshuou Ledergem a Edwardem L. Tatumem v roce 

1947, kteří pozorovali při smíchání dvou kmenů Escherichia coli zcela odlišné vlastnosti 

směsné kultury vzhledem k původním kmenům. Konjugace patří mezi nejčastější způsoby 

přenosu plazmidů do genomu bakterií, jedná se o jednosměrný přímý přenos genů 

z donorové do recipientní buňky.  Mechanizmus konjugace  spočívá ve tvorbě F-pilusů u 

donorové buňky, které slouží k dosažení přímého kontaktu s buňkou recipientní (syntézu 

F-pilusů umožňují geny označované jako F-faktory (Dale a Park, 2004). 
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Obrázek 12 : Konjugace bakterií (http://www.flickr.com/photos/ajc1/1103490291/). 

 

U bakterie Corynebacterium flaccumfaciens byl objeven konjugativní plazmid 

pDG101, který zprostředkovává odolnost vůči arzenitanu, arzeničnanu a antimonu 

(Hendrick et al., 1984), dalším příkladem kojugativního plazmidu je pWBG626 plazmid, 

který byl izolován z bakterie Staphylococcus aureus a nese geny zodpovědné za rezistenci 

k antimikrobiálním látkám, konkrétně k penicilinu, kanamycinu a neomycinu (u tohoto 

bakteriální rodu byl objeven také konjugativní plazmid pSK41, nesoucí rezistenci ke 

gantamicinu, tobramycinu a kanamycinu) (Udo a Grubb, 1996). 

5.3 Transdukce 

Posledním způsobem přenosu plazmických genů mezi bakteriemi je transdukce. 

Jedná se o přenos DNA z donorové do recipientní buňky prostřednictvím bakteriofága. 

Transdukce je podmíněna výskytem plazmidu v donorové buňce, který se integruje do fága 

a následně přenese do recipientní buňky. 

http://www.flickr.com/photos/ajc1/1103490291/
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První bakteriofág schopen transdukce byl objeven u bakterie Salmonella 

typhimurium a je označován P22 (Dale a Park, 2004). 

 

 

Obrázek 12: Obecné schéma transdukce 

(http://www.biotechacademy.dk/undervisningsprojekter/darwin/Teori/Evolution.aspx). 
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6. Využití plazmidů a transgenních mikroorganismů v technologiích 

ochrany životního prostředí 

Transgenní mikroorganismy vznikly na základě genového inženýrství které se 

zabývá tvorbou nových pozměněných genů a jejich kombinací a následným přenosem do 

organismu s cílem doplnit a upravit jejich genetické vlastnosti. První genové manipulace se 

uskutečnily v roce 1973, kdy byl vytvořen první rekombinantní gen metodou in vitro 

(mimo buňku). V současné době lze přenášet geny nejen mezi příbuznými organismy, ale 

také do taxonomicky vzdálených organismů. Takto upravené a poté přenesené geny se 

označují transgeny. Transgenní mikroorganismy jsou charakteristické svými speciálními 

vlastnostmi, které se využívají v moderních biotechnologiích, například ke zlepšení 

nutričních hodnot a výnosů zemědělských plodin, na kterých se podílí bakterie rodu 

Azospirillum, Herbaspirillum a Acetobacter, dále pro lepší produkci hospodářských zvířat, 

drůběže a ryb, kvalitu, trvanlivost a chuť potavin. Tyto geneticky upravené 

mikroorganismy se využívají také k omezení chemizace  v zemědělské výrobě, k výrobě 

nových léčiv a k léčbě genetických onemocnění (Alberts, 1998). 

Velmi významnou roli zastávají transgenní mikroorganismy v oblasti technologie 

bioremediace polutantů, xenobiotik a těžkých kovů ze životního prostředí, které jsou 

schopny tyto látky degradovat, hromadit a transformovat.  Pro odstranění polutantů 

mikroorganismy ze životního prostředí jsou nejvhodnější houby a bakterie, které mohou 

být různě kombinovány. Výhoda bakterií spočívá ve snadné kultivaci a krátké době dělení, 

kterou se získává obrovská biomasa a tím i izolovaný produkt ve velkém množství. 

Mikroorganismus působí  na polutant přímo na kontaminovaném místě.  

Degradační účinky proti chlorovaným rozpouštědlům byly prokázány u bakterie 

Deinococcus radiodurans, které je zároveň rezistentní vůči radionuklidům, bifenyly a 

polychlorované bifenyly degraduje Pseudomonas putida a Alcaligenes eutrophus (Lajoie et 

al., 1994). 

Bakteriální degradace organických látek probíhá často pomocí genů, které se nachází na 

mobilizovatelném nebo konjugativním plazmidu. Vlivem uspořádáním genů na operonu 

dochází ke správnému přepisu sekvencí a tvorbě příslušného enzymu. Metabolity aktivují 

pozitivně regulující proteiny, které se podílí na jednotlivé kontrole operonů v katabolické 
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dráze. Pokud se nachází metabolit v příslušné koncentraci, projeví se aktivace 

katabolického operonu, například Pm promotér TOL-plazmidu Pseudomonas putida se 

aktivuje při koncentraci 1 ppm  benzoátu (Johri et al., 1999). 
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7. Závěr 

Současné moderní metody sekvenování DNA jsou tak vyspělé, že jsou již 

stanoveny kompletní nukleotidové sekvence jednotlivých bakteriálních kmenů, které jsou 

zpravidla tvořeny sekvencemi centrálního nukleoidu (bakteriálního chromozomu) a 

plazmidy v různém počtu. 

 Získané informace jsou důležité především pro lepší poznání metabolických drah, 

které tvoří základ života buňky, dalším výsledkem srovnávacích molekulárních studií je 

vymezení vztahů mezi organismy, kterými lze velmi přesně charakterizovat jednotlivé 

taxony a sledovat změny v genech (genomech) v průběhu evoluce.  

Postavení plazmidů v genomech konkrétních organismů tak významně doplňuje 

praktické vlastnosti bakteriálních buněk na úrovni fenotypu, zejména možnosti aplikace 

těchto organismů v moderních biotechnologiích. 
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