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Enzymy v molekulární biologii
Polymorfismus délek restrikčních fragmentů (RFLP)



• umožňují nám provádět celou řadu přesně cílených manipulací

Výhody enzymů:
• vysoká specifičnost reakcí

• možnost pracovat s malým množstvím substrátu 

Klasifikace enzymů, jejichž substrátem jsou NK:

A. Podle typu substrátu: DNA enzymy X RNA enzymy

B. Podle typu reakce:

- enzymy anabolické = polymerázy (DNA/RNA polymerázy, reverzní transkriptázy…)

- enzymy katabolické = nukleázy

(degradace: od konců = exonukleázy, nebo uvnitř molekuly = 

endonukleázy)

- enzymy spojující řetězce NK = ligázy

- enzymy modifikující NK  (metylázy, kinázy, fosfatázy)

Enzymy v molekulární biologii
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Anabolické enzymy
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Katabolické enzymy



typ enzymu katalyzovaná reakce příklad

metyláza metylace
Dam-metyláza
Dcm-metyláza
EcoRI-metyláza

kináza fosforylace T4-polynukleotid kináza

fosfatáza defosforylace
BAP-fosfatáza
CIP-fosfatáza

Enzymy modifikující nukleovou kyselinu

typ enzymu katalyzovaná reakce příklad

DNA ligáza ligace T4-DNA-ligáza

Enzymy spojující molekuly DNA



• degradují molekuly NK rozkladem fosfodiesterových vazeb

• často nežádoucí – narušují integritu vzorků NK

• Jednotlivé nukleázy se liší zejména substrátovou specifitou
(DNA/RNA, ss/ds) a způsobem degradace substrátu:
• exonukleázy postupně odstraňují koncové nukleotidy

• endonukleázy štěpí vnitřní fosfodiesterové vazby uvnitř molekuly NK

Nukleázy



Dnáza I (deoxyribonukleáza I)
• nespecifická, štěpí ss i dsDNA

• vytváří jednořetězcové zlomy, od kterých se DNA dále degraduje na di-, tri- a 
tetranukleotidy fosforylované na 5‘ konci

• využití: např. odbourání DNA z roztoků RNA, analýza interakcí protein-DNA

Nukleáza Bal31
• štěpí lineární dsDNA od obou konců (exonukleázová aktivita v obou 

směrech) či ssDNA uvnitř molekuly (endonukleázová aktivita)

• využití – cílené zkracování dsDNA, odstranění restrikčních míst, tvorba delecí

Nukleázy



Nukleáza S1
• specifická pro ssDNA

• odstranění jednovláknových struktur (smyček) z dsDNA/RNA

• odstranění jednořetězcových konců DNA -> vytváří tupé konce

• využití: např. odbourání DNA z roztoků RNA, analýza interakcí protein-DNA

Nukleáza ExoIII
• postupné odstraňování mononukleotidů z 3‘ konců dsDNA

• preferovaná dsDNA s tupými či 5‘ přečnívajícími konci

• inaktivní na ssDNA

Nukleázy



Ribonukleáza T1
• specificky degraduje RNA v místech G (štěpí za guaninovým zbytkem)

• využití: odstranění, sekvenování, mapování, studium struktury RNA

• odstranění jednovláknových struktur (smyček) z dsDNA/RNA

Ribonukleáza A
• specificky degraduje ssRNA v místech C a U (pyrimidiny)

• využití: eliminace kontaminující RNA např. při izolaci plazmidové DNA

Ribonukleázy



• endonukleázy izolované 
z bakterií

• spolu s metylázami tvoří 
analogii jednoduchého 
imunitního systému; 
původně ochrana 
bakterií před cizorodou 
DNA

• omezují množení 
bakteriofágů

• DNA hostitelské buňky 
je před účinkem vlastní 
endonukleázy chráněna 
metylací

Restrikční endonukleázy (RE)



Význam:

• příprava rekombinantních molekul DNA

• analýza polymorfismů na úrovni jedinců/populací/druhů/… 
(fingerprinting)

• studium struktury, organizace, exprese a evoluce genomu

• genové inženýrství (příprava sond, mutantů, modifikace DNA)

Vlastnosti:

• štěpí oba řetězce dsDNA

• sekvenčně extrémně specifické, rozeznávají určitou konkrétní sekvenci 
(rozpoznávací místo), obvykle palindrom

• 3 třídy – dle charakteru štěpení, velikosti

molekuly enzymu a požadavků na kofaktory

• třídy I a III – kromě restrikční i modifikační

aktivita, in vitro využívána třída II – jen restrikční aktivita

Restrikční endonukleázy (RE)



• např. EcoK, EcoB (třída I), EcoP1 (třída III)

• rozpoznávají/vážou se na specifické nukleotidové sekvence, 
ale štěpí náhodně v místech vzdálených až několik tisíc bp
(třída I) nebo 5-10 bp (třída III) od místa vazby

• molekulová hmotnost cca 300 000

• modifikace (metylace) i restrikce DNA

• kofaktor: ATP

• prakticky nevyužitelné kvůli náhodnosti štěpení

Restrikční endonukleázy třídy I a III



• vážou se na specifickou (4-8 bp) sekvenci (často palindrom) 
– rozpoznávací (cílové, vazebné) místo

• následně štěpí dsDNA v restrikčním místě – uvnitř 
rozpoznávacího místa nebo v jeho bezprostředním 
sousedství, opět naprosto specifické 

-> vznikají restrikční fragmenty DNA

• molekulová hmotnost 20 000 – 100 000

• známo více než 3500 restrikčních endonukleáz třídy II (s 
různými rozpoznávacími a restrikčními místy – teoreticky 
dokážeme rozštěpit molekulu DNA v libovolně zvolené 
sekvenci)

• cílové místo je rotačně symetrické

• důležitá je orientace cílového místa

Restrikční endonukleázy třídy II





Produkty štěpení:

• tupé („blunt“) konce

• vznikají po štěpení obou řetězců v témže místě

• ostré („sticky“, přečnívající, kohezní, nerovné) konce

• po štěpení řetězců v různých místech vzdálených obvykle 1-4 N

• 5‘ přečnívající nebo 3‘ přečnívající

Restrikční endonukleázy třídy II





Produkty štěpení:

• tupé („blunt“) konce

• vznikají po štěpení obou řetězců v témže místě

• ostré („sticky“, přečnívající, kohezní, nerovné) konce

• po štěpení řetězců v různých místech vzdálených obvykle 1-4 N

• 5‘ přečnívající nebo 3‘ přečnívající

• význam – přečnívající komplementární konce umožňují snadné 
spojení fragmentů DNA

Restrikční endonukleázy třídy II



Příklady cílových míst



Názvosloví: např. EcoRI

1. písmeno – počáteční písmeno rodu příslušné produkující bakterie

2. a 3. písmeno – první dvě písmena druhu bakterie

4. písmeno (ne vždy) – označení kmene/serotypu

Římská číslice – pořadové číslo endonukleázy izolované z dané 
bakterie

Izoschizomery – různé RE se stejným rozpoznávacím místem, ale 
odlišným způsobem štěpení či jinou citlivostí k metylaci

Restrikční endonukleázy (RE)



Relaxovaná (uvolněná) specifita:
• schopnost štěpit kromě cílového místa také jiné, podobné/příbuzné sekvence

• uplatňuje se obvykle za suboptimálních reakčních podmínek (teplota, soli…)

• např. EcoRI štěpí GAATTC, ale dokáže štěpit i GGATTC, GGATTT aj.

Citlivost k metylaci:
• vyznačuje se značkami nad rozpoznávanou sekvencí

+   +

• AC – štěpení je inhibováno metylací adeninu nebo cytozinu

0  0

• AC – štěpení není metylací adeninu nebo cytozinu ovlivněno

Množství RE:
• konvenčně vyjadřujeme v tzv. jednotkách (unit, U)

• 1 U – množství RE, které zcela rozštěpí 1 μg DNA fága lambda za 1 hodinu při 
optimální teplotě a v optimálním prostředí

Restrikční endonukleázy (RE)



Princip:

• DNA různých jedinců (druhů, vyšších taxonů…) se liší sekvencí –
liší se přítomností restrikčních míst -> restrikčními enzymy bude 
štěpena na různé soubory fragmentů

• jednotlivé soubory se můžou lišit počtem fragmentů a jejich 
velikostmi

• příklady: samec vykazuje jiný soubor fragmentů než samice, kůň 
jiný soubor fragmentů než kráva

• štěpit můžeme buď celou genomovou DNA nebo zvolený úsek
(např. předem amplifikovaný pomocí PCR)

• variabilita spektra fragmentů záleží především na zvoleném 
sledovaném úseku DNA a použitém restrikčním enzymu – tak 
nastavuji citlivost (zda rozeznám jedince, druhy…)

RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů



Postup:

1) izolace genomové DNA/amplifikace zájmového úseku pomocí PCR

2) štěpení restrikční endonukleázou (případně více enzymy; návazně 
či zvlášť; získáme více informací – jako sledování více znaků)

3) separace vzniklých fragmentů DNA pomocí gelové elektroforézy

RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů

RFLP vzniká přestavbami sekvencí

- inzercemi

- delecemi

- substitucemi 

bazí uvnitř restrikčních míst



V hygieně potravin:

• velmi tradiční a často využívaná metoda rozlišení např. masa 
pocházejícího z různých druhů zvířat, či různé druhy ryb, drůbeže…, 
aniž by bylo nutno DNA přímo sekvenovat (dražší, déle trvá)

• zpravidla využívána varianta PCR-RFLP (neštěpíme celou genomovou 
DNA, ale jen vybraný úsek, který amplifikujeme - namnožíme)

• často s výhodou cíleno na mtDNA – té řádově více, snazší detekce, 
vhodné i pro tepelně zpracované vzorky

• výběrem úseku určujeme, co/na jaké úrovni chceme rozlišit (druhy 
ryb? Druhy drůbeže? Plemena skotu?)

• jednoduché, snadno přístupné v jakékoli laboratoři

• nevýhoda: nebude dobře fungovat např. na masové směsi (vzniknou 
obtížně interpretovatelné směsné vzory fragmentů), je potřeba 
„čistý“ vzorek

RFLP – polymorfismus délky restrikčních fragmentů



• Ferrito et al. 2019 – rozlišení masa mečounů a žraloků

• lov mečounů důležitou aktivitou ve Středozemním moři, 
zejména jižní Itálii

• vysoká poptávka po jejich mase

• někdy nahrazováno masem žraločím (ekonomicky výhodnější, 
dostupnější)

• PCR cca 750 bp úseku mitochondriálního COI genu (DNA 
barcoding), následné štěpení enzymem MboI; elfo v 3% 
agarózovém gelu

• úspěšné rozlišení mečouna (X. gladius) a čtyř druhů žraloka na 
masových řízcích

RFLP – konkrétní problémy a příklady



ND – neštěpený PCR produkt; D – štěpený PCR produkt; M –
hmotnostní marker (100 bp fragmenty)



• Nesvadbová et al. 2019 – rozlišení zvěřinového masa a hovězího

• relativně snadněji dostupné hovězí maso občasnou (aspoň 
částečnou) náhražkou drahé zvěřiny; běžní lidé někdy 
nedokážou rozlišit -> ekonomický prospěch

• PCR cca 378 bp úseku mitochondriálního genu cytB, následné 
štěpení enzymy MboII a AciI; elfo v 3% agarózovém gelu

• úspěšné rozlišení masa jelena, siky, srnce, daňka, muflona, 
divokého prasete, zajíce a hovězího v syrovém a krátce tepelně 
upraveném mase (40-120 °C/10 min); nemělo vliv na schopnost 
analýzy

• rozlišení na základě vlastně kombinace dvou „znaků“ (dvou 
štěpení/spekter fragmentů); jedno by nerozlišilo některé vzorky

RFLP – konkrétní problémy a příklady



Analýza syrového masa; M – hmotnostní marker (50 bp fragmenty);
1-8 štěpení MboII (1 – jelen, 2 – sika, 3 – srnec, 4 – daněk, 5 –
muflon, 6 – kanec, 7 – zajíc, 8 – skot); 9-11 štěpení AciI (9 – kanec, 10
– zajíc, 11 – skot); 12 – neštěpený PCR produkt



Analýza tepelně zpracovaného masa; M – hmotnostní marker (50 bp
fragmenty); A – 70° C/10 min; B – 100° C/10 min; C – 120° C/10 min;
1-8 štěpení MboII (1 – jelen, 2 – sika, 3 – srnec, 4 – daněk, 5 –
muflon, 6 – kanec, 7 – zajíc, 8 – skot)

Tepelné zpracování nemělo výrazný vliv na schopnost rozpoznat
původ masa (jen při nejvyšší teplotě – očekávatelně – nižší výtěžek)



• Zeng et al. 2019 – rozlišení 16 druhů komerčně využívaných sumýšů

• relativně častá nesprávná identifikace původu prodávaných 
potravinových produktů (9/19 – 48 %)

• klasický případ toho, že běžná identifikace založená na 
morfologických znacích – u zpracovaných potravin naprosto nemožné

• PCR cca 570 bp úseku mitochondriálního genu pro 16S rRNA, 
následné štěpení enzymy DdeI, HaeIII a StyI; elfo v 2.5% agarózovém 
gelu

• opět syrové i zpracované (zmražené, sušené) vzorky/potraviny

• Žádný ze tří enzymů sám nerozliší všechny druhy, ale kombinace 
dílčích profilů označených písmenem (tzv. haplotyp) je pro každý druh 
unikátní – umožňuje jeho identifikaci

RFLP – konkrétní problémy a příklady





a – štěpení DdeI; b – štěpení
HaeIII; c – štěpení StyI
v jednotlivých štěpeních se
některé druhy shodují,
kombinace ale unikátní



• syntéza nukleových kyselin postupným doplňováním 
nukleotidů k 3‘-OH konci existující molekuly NA (obvykle 
primeru)

• syntéza probíhá dle matrice (templátu) – ssDNA nebo RNA

• polymeráza tak vytváří komplementární kopii templátového 
řetězce

• není známa polymeráza prodlužující 5‘ konec DNA

Polymerázy



• izolována z Escherichia coli

• 3 aktivity – 3 katalyzované reakce:

• 1) Aktivita polymerázová (5‘->3‘ – jiná být nemůže)

• 2) 3‘->5‘ exonukleázová aktivita

• 3) 5‘->3‘ exonukleázová aktivita

Polymerace: - prodlužování polynukleotidového řetězce, tvorba 
fosfodiesterové vazby mezi 3‘ OH skupinou rostoucího řetězce a 5‘ P 
dNTP

Exonukleázová aktivita – hydrolýza DNA v obou směrech

Degradace DNA ve směru 5‘ -> 3‘ a současná syntéza degradovaného 
řetězce (tj. kombinace 1 a 3)

• in vivo oprava chybně začleněných nukleotidů

• praktické využití při značení DNA 

DNA polymeráza I



Polymerace DNA



Tři aktivity DNA polymerázy I



• vzniká odstraněním N-koncové části AK řetězce
• postrádá 5‘->3‘ exonukleázovou aktivitu
• komerčně využívaný:

• syntéza dsDNA ze ss templátů, kdy nesmí docházet
k odbourání primerů (např. enzymatické sekvenování)

• doplnění zkrácených 3‘ konců fragmentů DNA – vytváření tupých konců 
vhodných pro klonování

• odstranění přečnívajících 3‘ konců – tentýž účel; ovšem odstraňování od 3‘ 
konců má tendenci pokračovat; za přítomnosti nukleotidů je to vyrovnáno 
polymerační aktivitou -> tupé konce

Klenowův fragment DNA polymerázy I



• DNA polymeráza fága T4

• polymerázová aktivita 5´→ 3´

• exonukleázová aktivita 3´→ 5´ (200 x vyšší než u Klenowova 
enzymu)

• využití: značení 3´ konců DNA:
exonukleázová aktivita degraduje dvouřetězcovou DNA –
odbourání 3‘ konců obou řetězců. Po přidání značených dNTP 
jsou konce doplněny polymerační aktivitou enzymu.

T4 DNA polymeráza



• Taq DNA polymeráza – izolována v roce 1976 z bakterie Thermus 
aquaticus – horké prameny

• nepodléhají denaturaci teplem – esenciální podmínka pro 
polymerázovou řetězovou reakci (PCR) – běžné polymerázy by 
nepřečkaly denaturační krok (Taq - poločas života cca 1,6 hod při 95 °C)

• maximum katalytické aktivity mezi 75 a 80 °C, při nižších teplotách 
klesá

• další termostabilní DNA polymerázy: Pfu (Pyrococcus furiosus, nejvyšší 
přesnost), Vent (Thermococcus litoralis, dlouhý poločas života – 7 hod v 
95 °C)

• dnes produkované geneticky upravenými bakteriemi, upraveny tak, aby 
měly co nejvýhodnější vlastnosti (např. hot-start – aktivace vysokou 
teplotou, brání předčasné katalýze)

Termostabilní DNA polymerázy



• RNA-dependentní DNA polymeráza – tj. přepis genetické informace z 
RNA do DNA

• tak jako ostatní polymerázy vyžaduje přítomnost primeru a templátu
• v prvním kroku vzniká hybrid RNA/DNA, po odstranění RNA (hydroxidy, 

RNáza H) může katalyzovat i syntézu druhého vlákna
• syntéza druhého vlákna může být zajištěna i běžnou DNA polymerázou
• původní zdroj – retroviry; běžně využívají ve svém životním cyklu

Aktivity:
• polymerázová: u retrovirů pouze zpětný přepis RNA, v laboratoři pro 

transkripci ssRNA i ssDNA. V obou případech nutná přítomnost primeru
• 5´ -> 3´exoribonukleázová
• 3´ -> 5´exoribonukleázová a endoribonukleázová (RNáza H): zajišťuje 

degradaci RNA z hybridů RNA-DNA, které vznikají při zpětné transkripci. 

Reverzní (zpětná) transkriptáza



Využití:
tvorba komplementární DNA (cDNA)

- nespecifická (primer: oligo dT)
- specifická (primer: komplementární k 3´oblasti hledané mRNA)

Reverzní transkriptáza



Syntéza cDNA

např. pro studium genové 
exprese, tj. těch genů, 
které jsou v dané tkáni 
právě aktivní



• Bakteriofágové DNA-dependentní RNA polymerázy
– transkripce in vitro – tvorba přesně definovaných RNA, tvorba značené 

RNA (např. sondy pro hybridizaci)
– příprava templátu pro translaci in vitro
– studium struktury a funkce RNA

• Terminální transferázy
– také při syntéze cDNA (jako reverzní transkriptáza)
– dokáží prodloužit 3‘ konec libovolnými nukleotidy (nepotřebuje matrici)
– využití: jeden ze způsobů začlenění cílového úseku DNA do vektoru (3‘ 

konce vektoru prodloužíme o (G)n, 3‘ konce fragmentu o (C)n, budou k 
sobě komplementární – spojí se)

• Poly(A) polymeráza
– katalyzuje přidání asi 200 A na 3‘ konec mRNA při sestřihu eukaryotické 

RNA, nepotřebuje matrici
– využití – před syntézou cDNA – prostřednictvím primerů oligo (dT) pak lze 

příslušnou RNA zpětnou transkriptázou převést do cDNA

Další polymerázy



• modifikují DNA přidáním nebo odebráním určitých chemických 
skupin

• Alkalická fosfatáza
– odstraňuje fosfátové skupiny z 5‘ konců DNA - defosforylace
– využití – fragmenty DNA zbavené koncových fosfátů nemohou být spojeny 

ligací – brání recirkularizaci prázdného plazmidového vektoru – usnadnění 
klonování; nebo defosforylace DNA před značením radioaktivním fosfátem

– defosforylace proteinů

• Polynukleotidová kináza T4
– fosforylace 5‘ OH skupin polynukleotidů (ss i ds DNA i RNA)
– využití – to značení radioaktivním fosfátem (viz výše)

Enzymy modifikující DNA



• katalyzují spojení fragmentů DNA s:
– Ostrými (kohezními, nerovnými) konci (sticky ends)
– Tupými konci (blunt ends)

• nezastupitelná role in vivo při procesech replikace, rekombinace, 
reparace

• existují i RNA-ligázy
• in vitro široké využití, např. pro klonování DNA (první fáze –

tvorba rekombinantních molekul)

• např. T4-DNA-ligáza (ostré i tupé),
bakteriální DNA ligáza (jen ostré)

Ligázy



Tvorba rekombinantní DNA in vitro



• tupé konce
– Nižší účinnost ligace, protože setkání konců DNA je náhodné -> nutná vyšší 

koncentrace DNA
– Umožňuje kombinaci fragmentů z různých restrikcí (štěpení), ale produkty 

jsou heterogenní

• ostré konce
– Vyšší účinnost ligace (pokud přesahy odpovídající), vznikají homogenní 

produkty

Úprava konců fragmentů:
• ostré na tupé:  a) doplněním chybějících nukleotidů („filling in“)

b) odstraněním přečnívající sekvence („trimming back“)

• tupé na ostré:  a) linkery
b) adaptéry

Ligázy



Linkery
• krátké syntetické oligonukleotidy, plně komplementární samy k sobě 

(např. CCGGATCCGG)
• v ds stavu tedy mají tupé konce
• nesou cílovou sekvenci pro RE (např. BamHI – GGATCC)
• použití:

– spojení původně nekompatibilních molekul:
• 1. připojení linkeru k tupým koncům DNA ligací
• 2. štěpení RE – vytvoří se ostré konce DNA na obou spojovaných fragmentech
• 3. spojení teď už kompatibilních molekul DNA ligací

– obecně umožňují přidání žádoucích konců/sekvencí k jakékoliv molekule 
DNA

Adaptéry
• dvojice krátkých syntetických oligonukleotidů, které jsou částečně 

komplementární – párují se v krátký fragment dsDNA s přečnívajícími konci
• pak spojení s jiným fragmentem s tupým koncem (či nevhodným ostrým)
• výhoda – ostré konce získány bez štěpení RE (problém linkerů, pokud je 

restrikční místo v klonované sekvenci)

Linkery a adaptéry
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