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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 45. RO ČNÍK, CELOŠTÁTNE KOLO 

KATEGÓRIA B 

TEORETICKO-PRAKTICKÁ ČASŤ 

 PRAKTICKÁ ÚLOHA  

 

 
      

Téma: Proteíny a ich molekulárno-biologické aspekty: in vitro a in vivo štúdie  

ich expresie a vlastností 

 

 

 

Milí súťažiaci, 

 

v tejto časti súťaže budete riešiť praktickú (laboratórnu) úlohu - z biochémie 

a molekulárnej biológie. Na jej vyriešenie máte 85 minút. Najskôr si pozorne prečítajte, 

čo máte robiť, aby ste si vedeli správne zadeliť čas a rozhodnúť sa, ako budete pri 

riešení postupovať. Snažili sme sa poskytnúť vám viac možností, ako pravdepodobne 

stihnete práve využiť. Pracujte preto s nasadením už od začiatku, nestrácajte čas. 

Všetky pomôcky máte pripravené na stole. V prípade nejasností sa opýtajte asistenta. 

Ak Vám nestačí miesto, ktoré je na úlohy určené, použite (a patrične označte) miesto na 

opačnej strane papiera alebo využite priestor na konci tejto časti. 

 

Prajeme Vám veľa úspechov! 

 

Slovenská komisia Biologickej olympiády 

Číslo súťažiaceho: 
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Proteíny sú základnými stavebnými a funkčnými komponentami buniek. Funkcie, ktoré 
sprostredkúvajú, do veľkej miery závisia od ich štruktúry. Ich primárna štruktúra je daná genetickou 
informáciou. To využijeme na dnešnom cvičení. 

Za účelom tvorby a získavania rozličných proteínov vo veľkých množstvách a kvalite sa využíva 
najmä ich produkcia v baktériách. Kódujúca sekvencia génu pre želaný proteín sa vloží do expresného 
vektora (plazmidu), ktorý sa následne vnáša do bakteriálnych buniek. V nich je potom možné indukovať 
expresiu vloženého génu, navodením špecifických podmienok. Veľkou výhodou použitia baktérií pre 
tento účel je ich rýchly rast (delenie každých 20 min), nenáročná kultivácia a jednoduchosť bunkovej 
stavby. Najčastejšie sa pre tento účel používa nepatogénna baktéria Escherichia coli (E. coli), ktorú 
budeme používať aj my.  
 Baktérie E. coli, obsahujúce vektor s ľudským génom, kódujúcim faktor X neznámej funkcie, boli 
kultivované určitý čas pri teplote 37°C v kultivačnom médiu. V jednej kultúre E. coli bola indukovaná 
expresia faktora X, zatiaľ čo v kontrolnej vzorke expresia indukovaná nebola. Pre dobrú expresiu 
proteínov je dôležitá rastová fáza a fyziologický stav buniek. Tie závisia od podmienok kultivácie a 
zostávajúceho množstva živín v médiu, ktoré sú zároveň ovplyvňované množstvom narastajúcich buniek. 
To vyjadruje rastová krivka (Obr. 1).  
 Koncentráciu a rýchlosť rastu buniek možno zobraziť v rastovej krivke ako závislosť počtu buniek 
v mililitri od času. Koncentráciu buniek v médiu je možné určiť rôznymi spôsobmi (napr. počítaním pod 
mikroskopom v Bürkerovej komôrke a pod.), z ktorých je najrýchlejšie spektrofotometrické stanovenie 
optickej denzity bunkovej kultúry. Z optickej denzity pri absorbancii 600 nm (OD600) možno odvodiť 
počet buniek v mililitri a zároveň z rastovej krivky fázu rastu, v ktorej sa bunková kultúra nachádza. Pre 
E. coli platí,  že OD600 = 1 zodpovedá približne 1 x 109 buniek/ml.  

Rast baktérií (ale aj iných mikroorganizmov) sa vyznačuje troma fázami: Lag fáza, Exponenciálna 
fáza a Stacionárna fáza. Najvhodnejšia fáza pre expresiu proteínov je tá, v ktorej sa bunky delia, a teda 
rýchlo rastú. Avšak, priveľký počet buniek a „prerastená” bunková kultúra pre expresiu proteínov nie sú 
vhodné.  

 

 
Obr. 1: Rastová krivka E. coli v kompletnom živnom médiu pri 37°C. Každú hodinu bola odobratá malá vzorka 
buniek a nameraná hodnota OD600. 
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1.) Podľa Obr. 1 priraďte tieto fázy rastu buniek ku písmenám a, b, c a označte, ktorá je 
najvhodnejšia pre expresiu proteínov: (2 body) 

a):______________________________________________________________________ 
 

 b):______________________________________________________________________ 
 

 c):______________________________________________________________________ 
 
2.) Prečo sa už exponenciálne nezvyšuje počet buniek v poslednej fáze, keď je ich tak veľa 
a OD600 by malo výrazne stúpnuť, ak sa bunky rozdelia? Vysvetlite. (1 bod) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3.) Pred sebou máte dve skúmavky s bakteriálnymi kultúrami, označené i a n. I  predstavuje 
bunky, v ktorých bola indukovaná expresia faktora X, n označuje bunky, v ktorých sme expresiu 
neindukovali. Z indukovanej bunkovej kultúry si odoberte malé množstvo buniek a zrieďte ho vo 
vode na dostatočný výsledný objem bunkovej suspenzie pre meranie OD600 na spektrofotometri a 
odmerajte OD podľa inštrukcií vyučujúceho. 
a) Zapíšte si nameranú a prepočítanú hodnotu OD600: (1 bod)_____________________________ 
 

b) Naneste na krivku v Obr. 1 nameranú hodnotu OD600 (1 bod) 
 

4.) Odhadnite fázu rastu buniek a dĺžku trvania doby kultivácie. Sú bunky vhodné na izoláciu 
proteínov? Vysvetlite. (2 body) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Pre počiatočnú analýzu pripravte proteínové extrakty nasledovne: 

1. Označte si uzatvárateľné plastové centrifugačné skúmavky (eppendorfky) svojim číslom 
súťažiaceho a písmenami i a n a prelejte do nich 1-1,5 ml zodpovedajúcich bunkových 
kultúr. 

2. Vložte ependorfky do centrifúgy a stočte bunky pri 13 000 g po dobu 30 s. 
3. Odlejte supernatant (tekutá fáza na vrchu) a opatrne osušte sediment oklepaním o 

papierovú vreckovku na stole. 
4. Do oboch skúmaviek pridajte rovnaký objem lyzačného pufru, aký je objem bunkového 

sedimentu, a povarte 3 min v termobloku.   
5. Rozbité bunky usadíme centrifugáciou 10s pri 13 000 g a ďalej s nimi narábajte na ľade. 
6. Z vyplavených proteínov vo vrchnej fáze naneste 20 mikrolitrov na polyakrylamidový gél 

(PAGE) v elektroforetickej aparatúre a separujte pri napätí 100V. 
 

Do lyzačného pufra, PAGE a elektrolytu je pridaný dodecylsulfát-sodný (SDS, sodium 
dodecyl sulphate), iónový detergent, ktorý jednak naruší bunkové membrány a zároveň 
denaturuje proteíny, zaručí ich rozpustnosť a rozvinutie do linearizovanej formy. Keďže je SDS 
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negatívne nabité, zabezpečí negatívny náboj pozdĺž všetkých proteínov prítomných v roztoku. 
SDS zabezpečí, že proteíny budú mať rovnaký výsledný náboj a budú separované v elektrickom 
poli len na základe ich veľkosti. V SDS PAGE géli teda migrujú jednotlivé proteíny 
v elektrickom poli rýchlosťou, ktorá ja determinovaná ich molekulovou hmotnosťou; čím je 
proteín väčší, tým je jeho pohyb v sieti polyakrylamidových molekúl tvoriacich gél pomalší, 
a teda prekoná kratšiu vzdialenosť oproti menším proteínom. 
 
5.) Kódujúca sekvencia génu pre váš proteín je dlhá 1419 nukleotidov. Koľko aminokyselín bude 
tvoriť výsledný proteín? Akú bude mať približnú hmotnosť výsledný proteín za predpokladu, že 
priemerná hmotnosť aminokyseliny je 110 Da (Daltonov)? (2 body): 
 
 
 
 
 
 
 
Na základe týchto údajov a naneseného markera molekulových hmotností (M) obsahujúceho 
proteíny známej veľkosti, odhadnite polohu vášho exprimovaného proteínu na géli: 

Pred sebou máte gél s elektroforeticky separovanými proteínmi z povarených bunkových 
extraktov. Dráhy I a N predstavujú proteíny z indukovanej a neindukovanej bunkovej kultúry.  

 
Obr. 2: Analýza expresie Faktora X v bunkových lyzátoch E. coli  (M) marker molekulových hmotností [kDa] . 

 
6.) Váš proteín označte na Obr. 2 šípkou zboku alebo zakrúžkovaním (vyberte si dráhu, ktorá je 
vaša). Aký má význam súbežné nanesenie na PAGE gél a separácia extraktov z indukovanej a 
neindukovanej kultúry? (2 body) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7.) Čo by sa stalo, keby PAGE gél, tlmivý roztok a lyzačný pufor neobsahovali SDS? Ako by 
vyzeral výsledný gél? Aké vlastnosti aminokyselín sú za to zodpovedné? Vysvetlite, čo je 
zodpovedné za výsledný náboj proteínu. (2 body) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
8.) Proteínové extrakty obsahujú i rôzne bunkové enzýmy. Čo z bunkového proteómu najviac 
ohrozuje stabilitu vášho extrahovaného proteínu? (1 bod) 
______________________________________________________________________________ 

 
9.) Prečo by sa mali držať vyizolované proteíny na ľade? Ktoré termodynamické a ktoré 
biochemické javy sú tým ovplyvnené? (2 body) 
- Termodynamické: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
- Biochemické: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
10.) Kde sa v bakterii nachádza expresný vektor? (1 bod) 

a) v jadre 
b) v cytoplazme 
c) v mitochondrii 
 

11.) Ktorá vlastnosť genetického kódu umožňuje, že možno exprimovať cudzorodý (napr. 
ľudský) gén v baktérii? (1 bod)  
______________________________________________________________________________ 

 
Pre prvotné určenie funkcie proteínu napomáha zistenie jeho lokalizácie v bunke. Za 

týmto účelom ste pripojili ku génu faktora X gén pre zelený fluorescenčný proteín (GFP, green 
fluorescent protein) a exprimovali takýto fúzny konštrukt v kultúre ľudských fibroblastov (Obr. 
3). Jadro bolo zafarbené pomocou DAPI (diaminofenylindol, fluorescenčná farbička farbiaca 
DNA na modro). Súbežne ste exprimovali samotné GFP, bez faktora X. Pre zvýraznenie GFP 
signálu ste použili protilátku proti GFP (anti-GFP), svietiacu na červeno. Vzorky ste pozorovali 
pod fluorescenčným mikroskopom s filtrami prepúšťajúcimi vlnovú dĺžku len danej farbičky 
(anti-GFP, GFP, DAPI): 
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Obr. 3: Expresia faktora X fúzovaného s GFP, farbené s DAPI. X+GFP bol exprimovaný z expresného vektora 
v bunkovej kultúre ľudských fibroblastov (horný panel). Spodný panel znázorňuje bunky, v ktorých bolo 
exprimované čisté GFP, bez faktora X. 
 
12.) Kde je lokalizovaný faktor X? (1 bod) 
______________________________________________________________________________ 
 
13.) Prečo ste paralelne použili i bunky, ktoré exprimovali samotné GFP? (2 body) 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
14.) Čo sú to protilátky? Ktoré krvné bunky a konkrétne ktorý ich typ je zodpovedný za tvorbu 
protilátok? (2 body) 
______________________________________________________________________________ 

Expresiu génov spúšťajú 
transkripčné faktory (TF) väzbou na 
promótor (génový spínač). O faktore X 
predpokladáte, že by mohol byť TF. 
Predpokladáte, že ako každý správny 
TF, i ten váš potenciálny interaguje 
s inými TF a enzýmami prepisujúcimi 
RNA z DNA. Rozhodli ste sa, že sa 
pokúsite odhaliť všetky TF, s ktorými 
sa faktor X viaže. Keďže máte ešte 
protilátku (ktorej časť ste použili v 
predchádzajúcom experimente) voči 
faktoru X, viete si faktor X pomocou 
nej zafarbiť a vizualizovať na géli 
(Obr. 4).  
 
15.) S ktorými TF faktor X interaguje? Vysvetlite, prečo tak usudzujete. (2 body) 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Obr. 4: Gélová retardácia proteínov za použitia protilátky voči 
faktoru X. (X) samotný faktor X, (TF1-8) kombinácie 
jednotlivých známych TF s faktorom X. 
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 16.) Tie TF, u ktorých je to možné, zoraďte od najmenšieho po najväčší. (1 bod) 
______________________________________________________________________________ 
 
17.) Zoraďte zostupne bunkové kompartmenty podľa hodnoty pH zahrnuté v metabolizme 
proteínov (v rámci syntézy, transportu alebo degradácie): (1 bod) 

a) Lyzozóm  
b) Golgiho aparát 
c) Endoplazmatické retikulum 
d) Cytoplazma 

______________________________________________________________________________ 
 
18.) Kde sú gény transkribované a kde sú translatované do proteínov u eukaryotov? (2 body) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
19.) Označte tvrdenia ako správne alebo nesprávne (S/N): (3 body) 

a) (S/N) Každý ribozóm špecificky prepisuje len jeden druh mRNA, preto je možné  
predpokladať, že po spočítaní bunkových ribozómov odhadneme počet proteínov,  
ktoré bunka syntetizuje. 

b) (S/N) Ribozómy sú cytoplazmatické organely obalené jednoduchou membránou. 
c) (S/N) Pretože sú oba reťazce DNA navzájom komplementárne, môže byť mRNA  

syntetizovaná podľa ktoréhokoľvek z nich 
______________________________________________________________________________ 
 
20.) Niektoré transmembránové proteíny vytvárajú súdočkovitú štruktúru, tzv. β barelový pór 
zložený z niekoľkých β skladaných listov. V každom z týchto β skladaných listov sa striedajú 
hydrofilné a hydrofóbne aminokyseliny. 

Aký je charakter aminokyselín, ktoré sú orientované v póre dovnútra tohto kanála? Aký je 
charakter aminokyselín orientovaných von od póru? (2 body) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

21.) Štruktúra proteínov najmenej ovplyvnená narušením vodíkových väzieb je: (1 bod) 
a) Primárna 
b) Sekundárna 
c) Terciárna 
d) Kvartérna 
e) Všetky úrovne štruktúry sú zasiahnuté rovnako  

 
22.) Kde v bunke sú syntetizované sekretované proteíny? (1 bod) 
______________________________________________________________________________ 
 
23.) Kde v ženskom tele sú najstaršie proteíny? (2 body) 
______________________________________________________________________________ 



 7

 
24.) Vírus chrípky je obklopený membránou, ktorá obsahuje fúzny proteín, ktorý je aktivovaný 
kyslým pH. Aktivovaný proteín následne indukuje fúziu vírusovej membrány s membránou 
bunky. Vidiac vás v chrípkou zúboženom stave, odporučila vám vaša prababička stráviť noc 
v konskej stajni. Akokoľvek sa táto rada môže zdať podivuhodná, má svoje rozumné vysvetlenie. 
Vzduch v stajniach obsahuje čpavok (NH3) uvoľňovaný baktériami z konského moču. Ako môže 
amoniak chrániť bunky pred infekciou? (Pomôcka: NH3 môže neutralizovať kyslé roztoky 
v reakcii NH3 + H+ →NH4

+). (2 body) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

25.) Priemerná molekulová hmotnosť proteínu kódovaného v ľudskom genóme je okolo 50 000 
Da. Niektoré proteíny sú však oveľa väčšie ako je tento priemer. Napríklad proteín zvaný Titin, 
ktorý je produkovaný len vo svalových bunkách, má molekulovú hmotnosť 3 000 000 Da.  

a) Vypočítajte ako dlho bude svalovej bunke trvať translácia mRNA kódujúcej priemerný 
proteín a mRNA kódujúcej Titin. Priemerná molekulová hmotnosť jednej aminokyseliny 
je okolo 110 Da. Predpokladajme, že rýchlosť translácie je dve aminokyseliny za 
sekundu. (2 body) 
 
 
 
 
 
 
 

b) Ak nukleotidy tvoriace kódujúcu časť mRNA predstavujú 5% celkovej mRNA ktorá je 
transkribovaná, ako dlho bude trvať svalovej bunke transkripcia génu pre priemerný 
proteín a génu pre Titin? Predpokladajme, že rýchlosť transkripcie je 20 nukleotidov za 
sekundu. (2 body) 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Ako dlho bude trvať transkripcia génu pre Titin v hepatocyte? Zdôvodnite. (1 bod) 
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26.) Na základe sekvencie nukleotidov v mRNA je možné spätne stanoviť sekvenciu DNA, 
z ktorej bola prepísaná. Na základe sekvencie nukleotidov v mRNA je možné jednoznačne určiť 
sekvenciu aminokyselín v proteíne. Je možné na základe sekvencie aminokyselín stanoviť 
sekvenciu nukleotidov v mRNA, z ktorej bol proteín translatovaný? Vysvetlite. (2 body) 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
POZNÁMKY: 


