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Abstrakt 

Proteasy se vyskytují napříč všemi říšemi, od virů a mikroorganismů po rostliny a živočichy, 

včetně lidí. Pro živé organismy jsou nezbytné. Degradují proteiny na peptidy a jednotlivé 

aminokyseliny, což umožňuje organismům lépe vstřebávat živiny. Zároveň plní funkci 

regulátoru – kontrolují buněčný cyklus, jsou zodpovědné za přeměnu prekurzorů na 

biologicky aktivní látky, jsou součástí signalizačních kaskád. Díkysvým vlastnostem jsou 

proteasy využívány pro terapeutické účely a nalézají uplatnění i v průmyslu a výzkumu. 

 Tato práce se zabývá produkcí rekombinantně připraveného neprosinu – nově 

objevené prolyl-endopeptidasy izolované z masožravých rostlin Nepenthes ventrata. Jedná 

se o kyselou proteasu s potenciálem pro využití ve strukturní biologii, proteomice 

a medicíně. Díky své schopnosti štěpit především C-koncové prolinové zbytky se neprosin 

stává slibnou možností pro enzymovou terapii celiakie. 

  

 

Abstract 

Proteases are being found in all realms from viruses and microorganisms to plants 

and animals, including humans. They are necessary for living organisms. They degrade 

proteins to peptides and amino acids, allowing organisms to better absorb nutrients. 

Proteases also have a regulatory function – they control the cell cycle, they are responsible 

for converting precursors to biologically active substances, they are part of signaling 

cascades. Thanks to their properties, proteases are used for therapeutic purposes but found 

their used also in industry and research.  

 This work deals with the production of recombinantly prepared neprosin – 

a newly discovered prolyl endopeptidase isolated from the carnivorous plant Nepenthes 

ventrata. It is an acidic protease with potential for use in structural biology, proteomics and 

medicine. Due to its ability to cleave primarily C-terminal proline residues, neprosin become 

a promising option for celiac enzyme therapy. (In Czech) 
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Seznam zkratek 

APC antigen prezentující buňka (Antigen Presenting Cell) 

APS peroxodisíran amonný (Ammonium Persulfate) 

BCA kyselina bicinchoninová (bicinchoninic acid) 

bCA2 bovinní karbonická anhydrasa 2 

BSA hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumin) 

CCA  kyselina p-hydroxy-α-kyanoskořicová 

CeD celiakie (Celiac Disease)  

DTT dithiothreitol, redukční činidlo ((2S,3S)‐1,4‐dimerkaptobutan‐2,3‐diol) 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

GP glutenové proteiny či glutenové peptidy 

HDX-MS vodík/deuteriová výměna (Hydrogen/Deuterium) 

HLA lidský leukocytární antigen (Human Leukocyte Antigen) 

IEL intraepiteliální lymfocyty 

IPTG isopropyl‐β‐D‐thiogalaktopyranosid 

kDa kilodalton 

MALDI ionizace/desorpce laserem za asistence matrice (Matrix Assisted Laser 

 Ionization/Desorption) 

MS hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry)   

MHC hlavní histokompatibilní komplex (Major Hiskompatibility Complex) 

MICA/B ligand buněčného receptoru NKG2D (MHC class I-chain-related protein A/B) 

OD600 optická denzita při vlnové délce 600 nm 

PMSF fenylmethylsulfonyl fluorid (phenylmethylsulfonyl fluorid) 

PP promývací pufr 

PTM post-translační modifikace  

rNpr rekombinantně připravený neprosin 

rpm počet otáčet za minutu (revolutions per minute) 

SA kyselina 4-hydroxy-3,5-dimethoxyskořicová 

SDS dodecylsíran sodný (Sodium Dodecyl Sulfate) 

SDS-PAGE elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu 
 sodného (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 
SET systémová enzymová terapie 

SP sacharózový pufr 

TEMED N,N,N',N'‐tetramethylethan‐1,2‐diamin 

Th buňky pomocné (Helper) T-lymfocyty  

TOF  analyzátor doby letu (Time Of Flight)  

TT Tritónový pufr 

Tris  Tris(hydroxymethyl)aminomethan 

tTG2 tkáňová transglutaminasa 2 
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1 Literární úvod 

1.1 Proteasy 

Proteasy jsou enzymy katalyzující hydrolytické štěpení proteinů. Štěpí peptidovou vazbu 

mezi dvěma aminokyselinovými zbytky, které se značí jako P1 a P1´ pozice. Lze je rozdělit 

do dvou skupin na endopeptidasy a exopeptidasy podle místa štěpení v polypeptidovém 

řetězci. Endopeptidasy katalyzují proteolýzu uvnitř řetězce, kdežto exopeptidasy odštěpují 

jednotlivé aminokyseliny od N-konce (aminopeptidasy) či C-konce řetězce 

(karboxypeptidasy) [1, 2]. Dle aminokyseliny přítomné v aktivním centru dělíme proteasy 

také na serinové, cysteinové, aspartátové, metalloproteasy, dále na proteasy treoninové, 

glutamátové a asparaginové [3]. 

Pro serinové proteasy je charakteristická aminokyselina serin v aktivním centru 

enzymu. Mechanismus proteolytické reakce je vícekrokový. Enzym se nejprve 

prostřednictvím hydroxylové skupiny serinu váže na karbonylovou skupinu peptidové 

vazby substrátu za vzniku intermediátu, následně je odštěpen peptid či aminokyselina od 

C-konce substrátu. Ve druhém kroku je intermediát atakován H2O, přičemž vzniká druhý 

fragment [2, 4, 5]. K významným zástupcům této skupiny patří například pankreatické 

proteasy trypsin, chymotrypsin a elastasa, koagulační faktor trombin, subtilisin izolovaný 

z bakterie Bacillus subtilis či proteinasa K izolovaná z houby Tritiachium album [6]. 

Cysteinové proteasy mají obdobný mechanismus proteolytické reakce, ovšem 

v jejich aktivním centru se nachází cystein s thiolovou skupinou. Do této skupiny řadíme 

rostlinné proteasy papain, bromelain a ficin, dále kalpainy, katepsiny a kaspasy přítomné 

v savčích buňkách [5, 7]. 

Aspartátové neboli kyselé proteasy jsou prvními proteasami, které byly kdy 

popsány. Jsou syntetizovány ve formě neaktivního zymogenu a k aktivaci dochází až 

v kyselém pH. Aktivní centrum aspartátových proteas tvoří dva zbytky kyseliny asparagové. 

Mechanismus proteolýzy sestává z jediného kroku, nukleofilního ataku H2O na peptidovou 

vazbu substrátu. K aspartátovým proteasam se řadí trávicí enzymy pepsin, chymosin, 

gastricsin, dále katepsin D přítomný v lysozomu [8]. 

 Metalloproteasy představují nejrozmanitější skupinu proteas. V aktivním centru 

obsahují dvojmocný kov, nejčastěji Zn2+ (ale také Co2+, Mn2+ či Ni2+) potřebný k proteolytické 

aktivitě [9]. Skupina zahrnuje mikrobiální proteasu termolysin z Bacillus 

thermoproteolyticus, trávicí enzym karboxypeptidasu A či kolagenasy [2]. 

 Threoninové proteasy obsahují v aktivním centru, threoninový zbytek. Právě 

hydroxylová skupina na N-konci threoninu zprostředkovává nukleofilní atak na peptidovou 
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vazbu substrátu.  Mechanismus proteolýzy je tak podobný se serinovými proteasami. 

Theoninové proteasy tvoří například aktivní centrum proteasomu [10]. 

 Glutamátové proteasy mají v aktivním centru zbytky kyseliny glutamové 

a glutaminu. Byly popsány v roce 2004 na základě zjištění struktury scytadiliumglutamové 

peptidasy neboli EQlysinu. Nejznámější zástupci pocházejí především z vláknitých hub rodu 

Ascomycota [3].  

 Poslední popsanou skupinou jsou asparaginové proteasy (též asparaginové 

peptidové lyasy). Vyskytují se pouze v říši bakterií a virů. V jejich aktivním centru se nachází 

asparagin. Mají odlišný mechanismus proteolýzy, nezahrnuje totiž hydrolytickou reakci, 

nýbrž eliminaci. Proto je jejich zařazení mezi proteasy sporné [11]. 

Základní mechanismy proteolytické reakce shrnuje Obr. 1. 

Proteasy se vyskytují napříč všemi říšemi a virů a mikroorganismů až po rostliny 

a živočichy včetně lidského těla. Jsou to enzymy mající nespočet využití [2]. 

 

 

 

 

Obr. 1 – Mechanismy proteolytické reakce. Schéma popisuje 

čtyři typy mechanismu proteolýzy. A to serinových (A), 

cysteinových (B), aspartátových proteas (C) a metalloproteas 

(D). Převzato a upraveno z [5]. 
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1.1.1  Využití proteas v průmyslu 

V současné době se proteasy uplatňují v mnoha průmyslových odvětvích a se svým 60% 

podílem na celkovém obchodu s enzymy se řadí k jedné ze tří nejvýznamnějších skupin 

průmyslově a komerčně vyráběných enzymů [2, 12]. Využívají se především ve 

farmaceutickém, potravinářském, kožešnickém a kosmetickém průmyslu, dále během 

výroby čisticích prostředků a samozřejmě ve výzkumu. 

V pivovarnickém průmyslu zastávají proteasy hned několik funkcí – podporují 

klíčení zrn sladu, redukují zákal piva během chlazení mladiny a skladování piva, přispívají 

k růstu kvasinek. Celkově zkvalitňují proces sladování, fermentace i skladování [13].  

Ve vinařství se jeví jako vhodná alternativa bentonitu, hornině adsorbující vinné 

bílkoviny, které způsobují zákal. Prozatím byly testovány rostlinné proteasy bromelain 

a papain, dále Proteinasa A a proteasa izolovaná z Aspergillus sp. pro snížení zákalu bílého 

vína, a to s pozitivními výsledky [14].  

Dále se uplatňují při tenderizaci (zjemnění, změkčení) masa či výrobě sýrů.  

Ve formě tzv. syřidla (směs živočišných proteas chymosinu a pepsinu) iniciují koagulaci 

mléka štěpením vazby Phe105-Met106 κ-kaseinu [2, 15]. Vzniká tak nerozpustný para-κ-kasein 

a další makropeptidy. Para-κ-kasein se za přítomnosti Ca2+ z mléka vysráží a tvoří tvaroh. 

Kvalita sýrů pak závisí na množství přidaného syřidla a poměru proteas v něm  

obsažených [16]. V pekařství se proteasy izolované z Aspergillus oryzae využívají k úpravě 

vlastností pšeničného těsta, zajišťují jeho vyšší elasticitu a pevnost. Přidáním proteas se též 

snižuje čas potřebný k promíchání těsta [2]. 

Serinové proteasy jsou od 50. let 20. století důležitou součástí čisticích prostředků 

a pracích prášků, jelikož odstraňují skvrny bílkovinné povahy [2]. 

Při zpracování kůže jsou využívány mikrobiální proteasy, které představují 

bezpečnější a šetrnější variantu pro životní prostředí oproti jinak používaným chemikáliím, 

navíc se také podílejí na zlepšení její kvality. 

Právě mikrobiální proteasy jsou v současné době v průmyslu a biotechnologiích 

využívány nejvíce. Mikroorganismy (houby, bakterie, kvasinky) jsou totiž schopné 

produkovat velké množství enzymu v krátkém časovém horizontu [2]. 

 

1.1.2 Využití proteas ve výzkumu 

Ve výzkumu se proteasy využívají k proteomické analýze a ve strukturní biologii. 

V proteomice jsou základním nástrojem pro štěpení proteinů a jejich následné identifikaci. 
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Ve strukturní biologii nalézají uplatnění například ve vodík/deuteriové výměně (HDX-MS), 

limitované proteolýze či chemickém síťování [17]. 

Proteomická analýza zahrnuje tři přístupy identifikace proteinů – viz Obr. 2.  

1.) „top-down“ – protein není enzymaticky štěpen. Pomocí MS je charakterizován 

celý intaktní protein, který je fragmentován pomocí speciálních technik uvnitř 

MS. Získaná hmotnostní spektra proteinu a jeho fragmentů poskytují informaci 

o primární struktuře a možných post-translačních modifikacích (PTM). 

2.) „bottom up“ – protein je nejdříve štěpen trypsinem. Vznikají převážně malé 

peptidy o hmotnosti 0,5–3 kDa vhodné pro MS analýzu. Při tomto typu analýzy 

se ztrácí informace o celém proteinu (část sekvence nebývá pokryta, chybí 

informace o intaktní hmotnosti). Přesto poskytuje MS-analýza dostatečnou 

informaci pro identifikaci proteinu a PTM. Jedná se o nejstarší užívaný přístup 

v proteomice [18, 19]. 

3.) „middle-down“ – protein je štěpen na větší peptidy o velikosti cca 3–10 kDa. 

Ke štěpení proteinu jsou použity jiné specifické proteasy (než trypsin) či jejich 

kombinace. Je vhodnou alternativou pro top-down, jelikož ne všechny proteiny 

je možné ionizovat či detekovat pomocí MS v jejich intaktní formě. Tato 

varianta umožňuje identifikaci mnohonásobných PTM, je tak vhodným 

nástrojem například pro mapování histonového kódu [20]. 

 

Tab. 1, str. 12 zobrazuje štěpné preference proteas využívaných v proteomice. 

  

Obr. 2 – Přístupy v proteomice. Převzato a upraveno z [18]. 
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Proteasa Druh Štěpné preference 

Trypsin serinová -(R, K) 

Chymotrypsin serinová -(F, Y, L, W, M) 

Lys-C serinová K- 

Glu-C serinová E- 

Arg-C cysteinová R- 

Asp-N metalloproteasa -(D, E) 

Lys-N metalloproteasa -K 

 
Vodík/deuteriová výměna je metoda užívaná k lokalizaci strukturních změn 

proteinu a analýze proteinových interakcí [22, 23]. Princip metody spočívá ve výměně vodíků 

v peptidové vazbě za deuterium přítomné v rozpouštědle. Výměně podléhají všechny 

vodíky funkčních skupin postranních řetězců aminokyselin a amidové vodíky v primární 

struktuře proteinu (vyjma prolinu), avšak pouze výměna amidových vodíků v hlavním 

řetězci je touto metodou detekována. Vodíky vázané v postranních řetězcích aminokyselin 

se totiž vyměňují s rychlostí, která je neměřitelná – oproti rychlosti H/D výměny probíhající 

v hlavním řetězci [22–24]. Schéma HDX-MS je uvedeno na Obr. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 – Proteasy užívané v proteomice. Tabulka zobrazuje 

proteasy a jejich štěpné preference [21]. Pomlčkou je znázorněno, 

zda jde o štěpení na N- nebo C- konci dané aminokyseliny. 

Obr. 3 – Schéma H/D experimentu v uspořádání tzv. kontinuálního značení. Vzorek proteinu je 

ředěn pufrem v D2O a inkubován různě dlouhou dobu. Deuterace je zastavena snížením teploty 

a okyselením roztoku (t = 0°C, pH 2,5). Roztok proteinu je následně proteolyticky štěpen, vzniklé 

peptidy jsou separovány a analyzovány pomocí MS. Převzato a upraveno z [23]. 
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Vzhledem k podmínkám experimentu jsou ke štěpení proteinu využívány pouze kyselé 

proteasy. Především prasečí pepsin. Dále například AN-PEP izolovaná z Aspergillus niger, 

aspergillopepsin I izolovaný z Aspergillus Saitoi, rhizopuspepsin izolovaný z Rhizopus 

chinensis či nepenthesin I a II izolovaný z Nepenthes gracilis [25–29]. 

 

1.1.3 Využití proteas v lékařství  

Proteasy jsou významnými biokatalyzátory a nejen v lidském těle jsou nepostradatelné 

v řadě fyziologických a buněčných procesů jako je trávení, krevní koagulace, zánětlivé 

procesy nebo buněčná smrt. Zároveň zastávají regulační úlohu, jsou klíčovými signálními 

molekulami. Z tohoto důvodu jsou proteasy využívány pro terapeutické účely [30].  

Odedávna lidé využívali rostlinné proteasy například k hojení vředů a drobných 

poranění. V současné době se rozšířila tzv. systémová enzymová terapie (SET), kdy je 

pacientům podávána směs živočišných a rostlinných proteas ve formě tablet. Tablety jsou 

potaženy obalem, který chrání účinné látky proti degradaci v žaludeční šťávě a tableta je tak 

rozpuštěna až v tenkém střevě [31].  

SET prostřednictvím proteolýzy omezuje akutní i chronické záněty a nežádoucí 

koagulaci krve, snižuje tvorbu edémů a hematomů (případně urychluje jejich absorpci), 

napomáhá vstřebávání antibiotik a léčivých přípravků [31].    

Nejznámějším enzymovým preparátem na trhu je Wobenzym, každá tableta 

obsahuje papain (60 mg), bromelain (45 mg), trypsin (24 mg) a chymotrypsin (1 mg), dále 

ostatní enzymy pankreatin, rutin, lipasu a amylasu. Přípravek slouží především jako 

podpůrná (doplňková) léčba. V některých přepadech však může být plnohodnotnou 

alternativou léčiv [32].  Účinky proteas obsažených v tabletách Wobenzymu shrnuje Tab. 2, 

str. 14. 

Prevenzym či Phlogenzym jsou další enzymové preparáty obsahující rostlinné 

a živočišné proteasy. 
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Účinek Indikace 

protizánětlivý 
(imunomodulační)   

zánět povrchových žil 

chronické záněty (ORL, dýchací cesty, urogenitální ústrojí, kůže) 

revmatoidní artritida 

revmatismus měkkých tkání 

podpora správné funkce imunitního systému (roztroušená skleróza) 

anti-edématózní  

poúrazové a pooperační otoky * 

lymfedémy 

Fibrocystická mastopatie * 

fibrinolytický                             
a trombolytický 

Posttrombotický syndrom dolních končetin 

zlepšení mikrocirkulace a reologických vlastností krve * 

zánět povrchových žil 

efekt vehikula zvyšuje distribuci antibiotik a léčiv v tkáních 

analgetický bolestivé stavy (artróza, poúrazové a pooperační stavy) * 

 

1.2 Celiakie – obecná charakteristika 

Celiakie (CeD – Celiac Disease) je celoživotní, autoimunitní onemocnění charakterizované 

zánětem tenkého střeva, zploštěním klků, hyperplasií krypt a malabsorpcí živin. Spouštěcím 

faktorem autoimunitní reakce je gluten neboli lepek, který je hlavní složkou obilovin – 

pšenice, žita a ječmene [33].  

Citlivost na lepek je podmíněna přítomností molekul MHC II. třídy – HLA-DQ2/DQ8  

(HLA – Human Leukocyte Antigen). Až 95% pacientů s CeD je HLA-DQ2 pozitivních, ostatní 

nesou gen pro HLA-DQ8. Riziko propuknutí celiakie u těchto jedinců je kolem 30-35%. 

Přítomnost HLA-DQ2/DQ8 je tedy nezbytná, avšak ne dostačující pro vývoj choroby [34-37]. 

Většina studií ukazuje, že prevalence CeD se pohybuje kolem 1% u populace kavkazského 

původu a 0,5-1% celosvětově. Celiakie může být diagnostikována v každém věku a dosud 

jedinou účinnou léčbou je doživotní bezlepková dieta [38, 39].  

  

1.2.1 Environmentální faktor – lepek   

Pšenice je v dnešní době jedna z nejvíce průmyslově využívaných surovin ve světě a tvoří 

tak podstatnou část běžného jídelníčku. Je to částečně dáno schopností adaptace, vysokou 

Tab. 2 – Indikace Wobenzymu – Tabulka popisuje farmakologické účinky enzymového preparátu 

Wobenzym a vhodnost jeho použití. Převzato a upraveno z [32].   
* vyznačuje indikace, kdy může Wobenzym plně nahradit léčbu medikamenty 
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úrodou i snadnou sklizní pšenice, ale především jedinečnými vlastnostmi pšeničného těsta, 

které vzniká po smíchání pšeničné mouky a vody [40].  

Základní složkou pšeničného zrna jsou glutenové proteiny představující asi  

80% z jeho celkové hmotnosti. Mezi ostatní složky se řadí škrob a lipidy [41]. Právě glutenové 

proteiny, propůjčují pšeničnému těstu viskoelasticitu. Tak jsou označovány ony unikátní 

vlastnosti, mezi které se řadí vysoká absorpční kapacita, soudržnost, viskozita a elasticita 

těsta.  

Glutenové proteiny lze rozdělit na dvě podskupiny podle jejich rozpustnosti 

v roztoku alkoholu (60–70% ethanol) – rozpustné gliadiny a nerozpustné gluteniny.  

Gliadiny, též nazývané pšeničné prolaminy, se vyskytují ve formě monomerních jednotek 

a lze je rozčlenit do tří skupin na α-gliadiny (kategorie sestávají z α- a β-gliadinů, které mají 

velmi podobné aminokyselinové sekvence), dále  γ- a ω-gliadiny [42]. 

α-gliadiny čítají šest cysteinových zbytků na C-konci řetězce a od N-konce obsahují 

doménu s opakující se sekvencí aminokyselin bohatou na glutamin a prolin. Molekulová 

hmotnost se pohybuje v rozmezí od 30–34 kDa v závislosti na délce repetitivní domény.  

γ-gliadiny obsahují osm cysteinů ve své primární struktuře. Repetitivní doména je 

opět bohatá na prolin a glutamin. Molekulová hmotnost γ-gliadinů je 26–36 kDa [43, 44]. 

ω-gliadiny oproti tomu žádný cysteinový zbytek neobsahují, jsou proto označovány 

jako „chudé na síru“. Jsou však velmi bohaté na glutamin, prolin a fenylalanin. Tyto 

aminokyseliny tvoří kolem 80% celkové struktury [42, 44]. 

Gluteniny sestávají z mnoha polypeptidů spojených jak disulfidickými, tak vodíkovými 

vazbami. Právě gluteniny zajišťují pevnost a pružnost pšeničného těsta [45]. Jejich 

molekulová hmotnost se pohybuje v řádech až stovek miliónů. Jsou tvořeny dvěma typy 

frakcí (nízkomolekulární a vysokomolekulární).  

Převažujícím typem je nízkomolekulární frakce, která tvoří až 20% celkových 

glutenových proteinů lepku. Primární strukturou a molekulovou hmotností jsou blízké  

α/β- a γ-gliadinům [42]. Vysokomolekulární frakce zastupuje jen 5–10% glutenových 

proteinů [45]. 

 

1.2.2 Patogeneze celiakie 

Glutenové proteiny lepku (GP) obsahují ve své struktuře opakující se sekvence 

bohaté na aminokyseliny prolin a glutamin. Tyto aminokyseliny znesnadňují štěpení lepku 

gastrointestinálními proteasami [37, 42]. Ve střevní sliznici se tak kumuluje velké množství 

potenciálně imunoreaktivních peptidů, na které reaguje jak adaptivní (specifický), tak 

vrozený (nespecifický) imunitní systém – viz Obr. 4, str. 16. 
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Specifická imunitní 

odpověď je 

realizována v lamina 

propria, kam vstupují 

glutenové peptidy 

přes epiteliální 

barieru střeva. Zde 

jsou pomocí tkáňové 

transglutaminasy 2 

(tTG2) deaminovány. 

Deaminované, 

záporně nabité, 

peptidy následně tvoří 

komplexy s HLA-DQ2 

či HLA-DQ8 na antigen 

prezentujících 

buňkách (APC). 

Důsledkem je aktivace 

CD4+Th buněk, které 

začnou produkovat prozánětlivé cytokiny, především interferon 𝛾 a interleukin-21. Jejich 

zvýšená sekrece vede k zánětu střevní sliznice [47, 48]. CD4+Th buňky také aktivují  

B-lymfocyty, které se diferencují do plazmatických buněk a začnou produkovat protilátky – 

anti-gliadin a anti-tTG2. Čímž opět dochází k poškození sliznice – protilátky proti tTG2 totiž 

zvyšují propustnost střevního epitelu [49]. 

Glutenové fragmenty rovněž aktivují nespecifickou imunitní odpověď, která je 

charakterizována nadměrnou expresí IL-15. Důsledkem je pomnožení IEL a zvýšená 

exprese T-buněčných receptorů NKG2D a CED9/NKG2A, které rozpoznávají MICA, MICB 

(MICA/MICB – MHC class I-chain-related protein A/B) a HLA-E na povrchu epitelu. Interakce 

NKG2D+MICA a CED9/NKG2A+HLA-E aktivuje IEL, které se stanou cytotoxickými 

a indukují buněčnou smrt střevního epitelu [50, 51]. 

  

Obr. 4 – Mechanismus patogeneze celiakie.  

V lamina propria GP aktivují CD4+Th lymfocyty, které začnou 

produkovat prozánětlivé cytokiny. V epitelu indukují GP expresi IL-15, 

což vede k aktivaci intraepiteliálních lymfocytů (IEL) a destrukci 

buněk. Převzato a upraveno z [46]. 
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1.2.3 Alternativní terapie celiakie 

Již malé množství glutenu (50 mg/den) může být pro celiaky imunogenní. Proto veškeré 

potraviny obsahující lepek musí být z jídelníčku vyloučeny. Dodržování bezlepkové diety 

není jednoduché, proto je kladen důraz na alternativní léčbu celiakie [52]. Bylo vytipováno 

několik možných cílů. Níže jsou popsány pouze ty, které mají přesvědčivé výsledky. 

 

1.2.3.1 Inhibice zonulinu  

Celiakie je mimo jiné charakterizována malabsorpcí živin – tedy vyšší propustností 

střevního epitelu. Bylo zjištěno, že za regulaci permeability střevního epitelu je zodpovědný 

protein zvaný zonulin o molekulové hmotnosti kolem 47 kDa. Zonulin je analogem zonula 

occludens toxinu, který se nachází v bakterii Vibrio cholerae [52, 53].   

U celiaků je zonulin detekován ve vysoké koncentraci jak v krvi, tak ve střevním 

epitelu. Gliadinové peptidy se totiž váží na receptor CXCR3, který indukuje jeho nadměrnou 

expresi, tím je narušena celistvost střevní bariery a peptidy snadněji pronikají do lamina 

propria, kde aktivují zánětlivé procesy [54]. 

  Jako inhibitor zonulinu byl prokázán larazotid acetát (AT-1001), a to jak in vitro, tak 

in vivo u myších citlivých na lepek [55]. Následovaly klinické testy. 

V první fázi dvojitě zaslepené studie Patersona a kolektivu publikované v roce 2007 

bylo testováno 21 pacientů. Pacientům bylo po konzumaci lepku podáno buď placebo 

(7/21), nebo 12 mg larazotid acetátu (14/21). Po expozici lepku nebylo u pacientů  

s AT-1001 pozorováno žádné zvýšení propustnosti střevní bariery oproti 70% zvýšení 

propustnosti u pacientů s placebem. Navíc pouze u 4/14 pacientů se zvýšily hodnoty 

interferonu 𝛾 (29%) oproti 4/7 pacientů s placebem (57%).  Závěrem studie bylo, že  

AT-1001 je pacienty tolerován a snižuje propustnost střevního epitelu [56]. Následovaly další 

klinické testy, kdy byla postupně snižována dávka larazotid acetátu. V současné době 

probíhá fáze III klinického testování s 0,25 mg a 0,50 mg podaného larazotid acetátu.  

Přestože larazotid acetát prokazatelně snižuje propustnost střevní bariéry, není 

pravděpodobné, že by pacienti s celiakií mohli konzumovat neomezené množství lepku, 

jednalo by se spíše o doplňkovou léčbu. 
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1.2.3.2 Orální enzymová terapie 

Enzymatická degradace 

imunoreaktivních gliadinů je 

dalším z možných způsobů, 

jak zabránit kaskádě 

imunitních odpovědí 

podílejících se na poškození 

střevního epitelu [57]. Cílem tohoto druhu terapie je využití proteolytických enzymů ke 

štěpení gliadinů na kratší, neimunogenní peptidy. Podmínkou je štěpení především za 

aminokyselinami prolinem a glutaminem, které se v gliadinech hojně vyskytují. Bylo 

charakterizováno několik specifických prolyl-endopeptidas pro doplňkovou léčbu celiakie, 

Latiglutenasa, AN-PEP, STAN1, Karikain, Kuma030. Některé z nich jsou rozepsány 

v následujících odstavcích. Tyto enzymy si zachovávají proteolytickou aktivitu i při kyselém 

pH [46, 58].  

 Latiglutenasa (ALV003) je kombinací endopeptidasy izolované z ječmene a prolyl-

endopeptidasy z Sphingomonas capsulata. Cílem orálního podání preparátu ALV003 je 

zabránění bolestivých příznaků celiakie, zmírnění strukturálních změn střevní sliznice 

(atrofie klků, hyperplazie krypt) a celkové zlepšení symptomů – viz Obr. 5 [46, 59]. 

V první fázi klinické studie, jejíž výsledky byly publikované roku 2012, byla ověřena 

snášenlivost preparátu, byly vyloučeny nežádoucí účinky a potvrzena aktivita proteas. [60]. 

Druhá fáze klinické studie, jejíž výsledky byly publikovány roku 2014, přinesla slibný závěr, 

[61] který ovšem vyvrátila studie uveřejněná v roce 2017 [59]. Ta čítala celkem 494 pacientů 

se závažným či středně závažným poškozením sliznice. Pacienti byli náhodně rozřazeni do 

skupin. Bylo jim denně podáno buď placebo, nebo 100, 300, 450, 600 či 900 mg ALV003 po 

dobu 12–24 týdnů. Výsledky neprokázaly žádné rozdíly ve sledovaných parametrech 

(poměr výška klku:hloubka krypty, snížení počtu IEL či protilátek proti t-TG2) mezi 

skupinami léčené placebem nebo ALV003.  

Následovala studie, která byla zaměřena na odhalení důvodů neúspěchu. Ta poukázala na 

fakt, že podání ALV003 významně zlepšuje některé symptomy celiakie – bolesti břicha 

a nadýmání – u séropozitivních pacientů. Při nevědomém požití potraviny s obsahem lepku 

tedy může být AVL003 prospěšný [62].  

 AN-PEP izolovaná z Aspergillus niger též představuje možnost doplňkové léčby 

celiakie. Účinnost degradace lepku byla nejdříve testována za podmínek in vivo 

prostřednictvím TIM (TNO gastrointestinální model, který simuluje podmínky lidského 

žaludečního traktu a tenkého střeva) s pozitivním výsledkem [63].  

Obr. 5 – Terapeutický cíl podávaných proteas. Léčba 

(zlepšení) strukturálních změn střevní sliznice u celiaků. 
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Ve druhé fázi dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii pak bylo 16-ti pacientům 

s CeD denně podáváno přibližně 7 g lepku po dobu 2 týdnů. Dva pacienti byli ze studie 

vyloučeni, ostatní užívali placebo či AN-PEP v poměru 1:1. Primárním cílem studie bylo 

zlepšení histologických parametrů střevní bariéry. Splnění cíle však nelze ověřit, jelikož 

u pacientů, kteří užívali placebo, nedošlo ke zhoršení příznaků. Je proto třeba další studie 

s delší expoziční dobou lepku [58]. 

Studie Königa a kolektivu uveřejněná roku 2017 prokázala, že jak nízká, tak vysoká 

koncentrace AN-PEP ve formě tablet snižuje koncentraci lepku v žaludku i dvanácterníku 

viz Obr. 6. Pacientům bylo podáno buď placebo, či AN-PEP ve formě tablety spolu s jídlem 

obsahujícím cca 0,5 g lepku. Nízká dávka lepku byla zvolena záměrně, prezentovala skryté 

množství lepku v potravinách [64]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuma030 je endopeptidasa KumaMax s modifikovaným aktivním místem (I463T). 

Mutace umožňuje protease štěpit peptidovou vazbu za glutaminem a leucinem v P1´ pozici. 

Kuma030 je tak schopna degradovat gluten s více než 99% úspěšností v laboratorně 

simulovaném prostředí trávicího traktu (teplota 37 °C, pH 4,0 a koncentrace pepsinu 0,6 

mg/ml). Byly provedeny testy, které potvrdily, že je enzym schopen rozštěpit všechny 

imunodominantní epitopy prolaminů. Tím je výrazně snížena stimulace CD4+Th buněk, 

které indukují zánět střevní sliznice. Zdá se, že Kuma030 má potenciál stát se alternativní 

léčbou celiakie, je však zapotřebí dalších studií [64]. 

 Nově charakterizovanou prolyl-endopeptidasou s potenciálem léčby glutenových 

intolerancí je také Neprosin, popsaný v následující kapitole 1.3, str. 20. 

Obr. 6 – Míra degradace lepku. Graf zobrazuje výsledky klinické studie 

Königa a kol. Testována byla míra degradace lepku v závislosti na množství 

podané AN-PEP. Převzato a upraveno z [64]. 



20 
 

1.3 Neprosin 

Neprosin byl izolován z trávicí tekutiny masožravých rostlin rodu Nepenthes – Nepenthes 

ventrata. Jedná se o nově charakterizovanou prolyl-endopeptidasu o hmotnosti 29 kDa, 

řazenou do domény DUF239 [66, 67].  

 Na základě známé aminokyselinové sekvence, získané sekvenací cDNA izolovaného 

neprosinu, byl připraven rekombinantní neprosin (rNpr). Gen kódující neprosin byl vložen 

do vektoru pET28a(+) v restrikčních místech EcoRI a SalI a za histidinovou kotvu na  

N-konci [67]. Výslednou aminokyselinovou sekvenci rNpr zobrazuje Obr. 7. Protein byl poté 

exprimován v buňkách E. coli ArticExpress. Bylo zjištěno, že se neprosin produkuje ve formě 

zymogenu s molekulovou hmotností cca 43 kDa. 

 

1 MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMASMTGGQQMGRGSEFRSIQARLANKPKGTIKTIKGDDGE  60 

61 VVDCVDIYKQPAFDHPLLKNHTLQMQPSSYASKVGEYNKLEQPWHKNGECPKGSIPIRRQ 120 

121 VITGLPVVKKQFPNLKFAPPSANTNHQYAVIAYFYGNASLQGANATINIWEPNLKNPNGD 180 

181 FSLTQIWISAGSGSSLNTIEAGWQVYPGRTGDSQPRFFIYWTADGYTSTGCYDLTCPGFV 240 

241 QTNNYYAIGMALQPSVYGGQQYELNESIQRDPATGNWWLYLWGTVVGYWPASIYNSITNG 300 

301 ADTVEWGGEIYDSSGTGGFHTTTQMGSGHFPTEGYGKASYVRDLQCVDTYGNVISPTANS 360 

361 FQGIAPAPNCYNYQFQQGSSELYLFYGGPGCQ 392 

Obr. 7 – Aminokyselinová sekvence rNpr. Žlutě je vyznačena histidinová kotva o délce 

36 aminokyselin, šedě je označen domnělý propeptid o délce 113 aminokyselin, červeně jsou vyznačeny 

cysteiny. Celková délka rNpr je 356 aminokyselinových zbytků.  

Následovala charakterizace proteinu. Enzymatická aktivita rNpr byla zachována za 

silně redukujících i denaturujících podmínek (100 mM DTT a 2 M močovina). Nejvyšší 

aktivita byla detekována při pH 2,5 a teplotě v rozmezí od 37 °C do 50 °C. Proteolytickou 

aktivitu rNpr za různých podmínek shrnují grafy na Obr. 8, str. 21 [67]. 
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Pomocí LC-MS/MS byly zjištěny štěpné preference. V pozici P1 byl substrát štěpen 

především za aminokyselinami prolinem a alaninem. Za prolinem z 61% a za alaninem 

z 23%. Štěpení po nabitých aminokyselinových zbytcích jako je kyselina glutamová, histidin, 

lysin či arginin bylo popsáno pouze z 2,6% – tedy výjimečně.  

Zjištěná specifita rNpr se 

shodovala s neprosinem 

izolovaným z N. ventrata – viz 

Obr. 9 [67]. 

Na základě těchto analýz se 

neprosin jeví jako užitečný 

nástroj pro middle-down 

proteomiku a strukturní biologii.  

Díky převažujícímu štěpení za 

prolinem též představuje 

možnost alternativní terapie 

celiakie [68]. 

 

 

 

 

  

Obr. 8 – Proteolytická aktivita rNpr za různých podmínek. Grafy zobrazují vliv koncentrace 

redukčního činidla (A), pH (B) a teploty (C) na aktivitu rNpr. Převzato a upraveno z [67]. 

Obr. 9 – Štěpné preference neprosinu. Obrázek 

zobrazuje štěpné preference v pozicích P1 – P4 a P1´ – P4´ 

pro buněčný lyzát HeLa. Převzato a upraveno z [67]. 
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2 Cíle práce  

Cílem této bakalářské práce bylo: 

• zjistit vhodné podmínky produkce rekombinantního neprosinu (rNpr) 

• renaturovat rNpr pomocí protokolu využívaného pro jiné kyselé proteasy 

• ověřit aktivitu a zjistit štěpné preference rNpr 
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3 Experimentální část 

3.1 Materiál 

3.1.1 Přístroje a pomůcky 

• Analytické váhy AL54-IC  Mettler Toledo, ČR  

• Automatické pipety  Gilson, USA   

• Centrifuga Allegra X-22R  Beckman Coulter, USA  

• Centrifuga 5920R  Eppendorf, Německo  

• Dialyzační trubice Spektra/Por Spektrum Laboratories, USA 

• Magnetická míchačka MM 2A  Lab. přístroje Praha, ČR  

• Mikrozkumavky  Trefflab, Švýcarsko  

• Mrazicí box (−20 °C)  Zannusi, Itálie  

• Mrazicí box (−80 °C)  Revco, USA  

• pH metr ɸ 200  Beckman Coulter, USA  

• Plynový kahan Lab. přístroje Praha, ČR 

• Předvážky HF-1200G  AND, USA  

• Sonikátor Sonorex RK52H  Bandelin, SRN  

• Spektrofotometr DeNovix DS-11 FX+  Thermo Fisher Scientific, USA  

• Stolní centrifuga MiniSpin Eppendorf, SRN  

• Stolní mikrocentrifuga Spektrafuge 16M Edison, USA  

• Termostat BT 120M  Lab. přístroje Praha, ČR  

• Třepačka na Erlenmeyerovy baňky  Gallenkamp Ltd., UK  

• Gel DocTM XR+Gel Documentation System  BIO-RAD, USA  

• Ultrafiltrační souprava Sigma-Aldrich, USA 

• Ultrafiltrační membrána  Millipore, USA 

• univerzální indikátorové papírky  Lachner, ČR  

• Vakuová odparka Speedvac  Jouan, Francie  

• vodní lázeň WB10  Memmert, SRN  

• Vortex Zx3  Scientifica, Itálie  

• Zdroj deionizované vody MilliQ  Millipore, USA  

• zdroj napětí PowerPac Universal  Bio-Rad, USA  
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3.1.2 Chemikálie a roztoky 

• 2-merkaptoethanol (2-ME) Sigma-Aldrich, USA 

• Acetonitril, Lichrosolv LC-MS hypergrade  Merck, SRN  

• bovinní karbonická anhydrasa (bCA2) Sigma-Aldrich, USA 

• Coomassie Brilliant Blue R250  Fluka, SRN  

• Dithiothreitol (DTT) Sigma-Aldrich, USA 

• kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) Sigma-Aldrich, USA 

• ethanol, p.a.  Lachner, ČR  

• fenylmethylsulfonyl fluorid (PMS) Serva, SRN  

• glycin  Sigma-Aldrich, USA  

• hovězí sérový albumin (BSA) Sigma-Aldrich, USA 

• chloramfenikol Sigma-Aldrich, USA 

• chlorid sodný Lachner, ČR 

• isopropyl‐β‐D‐thiogalaktopyranosid (IPTG) Sigma-Aldrich, USA 

• kanamycin  Sigma-Aldrich, USA 

• H2O, Lichrosolv LC-MS hypergrade  Merck, SRN  

• hovězí sérový albumin (BSA) Serva, SRN  

• kyselina 4-hydroxy-3,5-dimethoxyskořicová (SA) Bruker Daltonics, SRN  

• kyselina bicinchoninové (BCA) Sigma-Aldrich, USA 

• kyselina chlorovodíková  Sigma-Aldrich, USA 

• kyselina octová, p.a.  Lachner, ČR  

• kyselina p-hydroxy-α-kyanoskořicová (CCA) Bruker Daltonics, SRN  

• methanol, p.a.  Lachner, ČR   

• močovina Serva, SRN 

• sacharosa Lachema, ČR 

• standard pro elektroforézu Precision Plus Prestained  Invitrogen, USA  

• N,N,N',N'‐tetramethylethan‐1,2‐diamin (TEMED) Bio-Rad, USA  

• Tris base Fluka, SRN  

• Triton X-100 Sigma-Aldrich, USA 

• Trypton Oxoid, USA 

• 10% dodecylsulfát sodný (SDS) Bio-Rad, USA  

• 10% peroxodisíran amonný (APS) Bio-Rad, USA 

• 30% (v/v) akrylamid:N,N’-methylen-bis-akrylamid Bio-Rad, USA 

• 0,5 M Tris-HCl pH 8,8  Bio-Rad, USA  
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• 1,5 M Tris-HCl pH 6,8  Bio-Rad, USA  

• 10× koncentrovaný Tris-glycin-dodecylsulfátový pufr  Bio-Rad, USA  
 

3.1.3 Pufry 

• 50 mM glycin-HCl pufr pH 2,3 

(3,75 g glycin v 1000 ml dH2O) 

• denaturační pufr pH 10,5 

(8 M močovina, 50 mM Tris-HCl, 1 mM glycin, 500 mM NaCl, 1 mM EDTA,  

300 mM 2-ME, dH2O) 

• dialyzační pufr 1  

(25 mM Tris-HCl pH 11; dH2O) 

• dialyzační pufr 2 

(25 mM Tris-HCl pH 8,5; dH2O) 

• 2× redukující vzorkový pufr pro SDS-PAGE 

(100 mM Tris-HCl pH 6,8; 4% SDS, bromfenolová modř, 20% glycerol,  

200 mM DTT)  

• Coomassie Brilliant Blue barvicí roztok pro SDS-PAGE gely 

(1,25 g CBB-R250, 450 ml dH2O, 50 ml ethanol) 

• odbarvovací roztok pro SDS-PAGE gely 

(10% kyselina octová, 35% ethanol, 55% dH2O) 

• sacharózový pufr pH 7,4 (SP) 

(25% sacharosa, 50 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 1 mM NaN3, dH2O) 

• Tritónový pufr pH 7,4 (TP) 

(50 mM Tri-HCl, 100 mM NaCl; 0,5% Triton X-100, 1 mM 2-ME, 1 mM NaN3, dH2O) 

• promývací pufr pH 7,4 (PP) 

(50 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 1 mM 2-ME, 1 mM NaN3, dH2O) 

 

3.1.4 Ostatní  

• vektor pET28a(+) Novagen, USA 

• plasmid pDS26 (pET28a(+)-rNpr) dar od dr. D. C. Schriemer, 

 Kanada, University of Calgary 

  



26 
 

• bakteriální kmeny E. coli 

▪ BL21(DE3)  Thermo Fisher Scientific, USA 

F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB–mB–) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7p07 ind1 sam7 

nin5]) [malB+]K-12(λS) 

▪ BL21-CodonPlus (DE3) RIPL  Agilent, USA 

F– ompT hsdS(rB– mB–) dcm+ Tetr galλ(DE3) endA Hte [argU proL Camr] 

[argU ileY leuW Strep/Specr]   

• enzymy 

▪ DNasa I (100 U/μl) Sigma-Aldrich, USA 

▪ RNasa I (10 mg/ml) Sigma-Aldrich, USA 

• Inhibitory proteas 

▪ leupeptin (10 mM) Sigma-Aldrich, USA 

▪ fenylmethylsulfonyl fluorid (PMSF, 100 mM) Serva, SRN 

• LB agar (1,25% (w/v) agar v LB-mediu) 

• LB-medium pH 7,4 (1% (w/v) trypton, 0,5% kvasničný extrakt, 1% (w/v) NaCl)  
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3.2 Použité metody 

3.2.1 Transformace produkčních buněk 

Byly testovány dva kmeny bakterie E. coli – buňky BL21(DE3) a BL21-CodonPlus (DE3) 

RIPL (pro zjednodušení dále v textu zkracováno na RIPL) – pro produkci rekombinantního 

neprosinu (rNpr). Buňky byly transformovány vektorem pET28a(+), do kterého byl vložen 

inzert kódující neprosin bez signální sekvence. 

Buňky skladované při −80 °C byly vloženy na led a k 100 μl buněčné suspenze byl 

přidán 0,8 µg plasmidu kódující neprosin. Po inkubaci (30 minut na ledu) byl proveden 

tepelný šok – transformované buňky byly zahřáty na 42 °C po dobu 45 s. Poté bylo přidáno 

800 μl sterilního LB média a buňky se nechaly inkubovat 1 hodinu při 37°C a 500 rpm. 

Buněčná suspenze byla dále centrifugována 3 minuty při 3.000 g. Poté bylo odebráno 600 μl 

supernatantu a peleta byla resuspendována ve zbytku objemu. 100 μl této suspenze bylo 

hokejkou natřeno na misku s LB agarem obsahující příslušné antibiotikum. V případě buněk 

BL21(DE3) pouze kanamycin o finální koncentraci 50 μg/ml a v případě buněk RIPL jak 

kanamycin (50 μg/ml), tak chloramfenikol o finální koncentraci 35 μg/ml.  

Takto připravené misky byly inkubovány přes noc při 37 °C dnem vzhůru.  

Další den byly připraveny noční kultury – tři jednotlivé kolonie z narostlých buněk byly 

zaočkovány do 3 ml sterilního LB media s kanamycinem pro kmen BL21(DE3) 

a s chloramfenikolem a kanamycinem pro kmen RIPL o finálních koncentracích uvedených 

výše. Kultury byly inkubovány přes noc při 37 °C a 200 rpm. 

 

3.2.2 Optimalizace podmínek produkce 

Pro optimalizace podmínek produkce byly vybrány buňky E. coli kmen BL21(DE3). 

Koncentrace induktoru. Do 8 zkumavek s 2 ml LB media obsahující kanamycin 

(50 μg/ml) bylo inokulováno 20 μl noční kultury. Zkumavky s buněčnou kulturou se 

nechaly třepat při 200 rpm a 37 °C do doby, než buňky narostly do optické denzity,  

OD600 = 0,6 – 0,8. Poté byly v jednotlivých zkumavkách testovány různé koncentrace 

induktoru IPTG (0 mM; 0,1 mM; 0,2 mM; 0,5 mM; 1 mM; 1,5 mM; 2 mM a 5 mM).  

Po indukci IPTG byly kultury dále inkubovány 3 h při 37 °C a 200 rpm. Poté byl odebrán 

1 ml kultury pro analýzu na SDS-PAGE elektroforéze. 

 Vliv teploty na produkci proteinu – 16 °C, 30 °C a 37 °C. Do 6 zkumavek s 2 ml LB 

media s kanamycinem bylo inokulováno 20 μl noční kultury. Po dosažení optické denzity 

OD600 = 0,6 – 0,8 se do zkumavek, označených jako „+“, přidal induktor (IPTG) tak, aby jeho 

výsledná koncentrace byla 1 mM. Zkumavky značené jako „-„ sloužily pro negativní 
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kontrolu. Zkumavky byly dále třepány 3 h rychlostí 200 rpm pro teploty 37 °C a 30 °C.  

Pro teplotu 16 °C byly kultury třepány přes noc (16 h) také při 200 rpm. Opět byl odebrán 

1 ml kultury. 

 Délka produkce. Do 8 zkumavek s 2 ml LB media obsahující kanamycin (50 μg/ml) 

bylo inokulováno 20 μl noční kultury. Poté, co buňky narostly do OD600 = 0,6 – 0,8, bylo do 

každé zkumavky přidáno IPTG tak, aby výsledná koncentrace ve zkumavce byla 1 mM. 

Testovány byly různé časové intervaly – 0 h; 1 h; 2 h; 3 h; 4 h; 5 h; 6 h; 24 h. Pro délku 

produkce 0 h byl ihned odebrán 1 ml kultury, centrifugován 3 minuty při 6.000 g a dále 

zpracován pro analýzu na SDS-PAGE elektroforéze. Ostatní zkumavky byly dále třepány při 

37 °C a 200 rpm a 1 ml kultury byl odebírán po určených časových intervalech.  

Pro analýzu vzorků pomocí SDS-PAGE byl 1 ml odebrané kultury vždy centrifugován 

3 minuty při 6.000 g na stolní centrifuze. Supernatant byl následně odebrán a peleta 

resuspendována ve 100 μl 2× koncentrovaného redukujícího vzorkového pufru.  

 

3.2.3 Velkoobjemová produkce 

Produkce byla realizována v celkovém objemu dva litry, a to ve dvoulitrových 

Erlenmayerových baňkách s 0,5 litrem LB media (kanamycin, c = 50 μg/ml), které bylo 

inokulováno 500 μl noční buněčné kultury.  

Baňky se nechaly třepat při 37 °C a 220 rpm do dosažení OD600 = 0,6 – 0,8. Poté byl 

přidán induktor IPTG o finální koncentraci 0,1 mM. Kultura byla ponechána ve třepačce 

4 hodiny při 220 rpm a teplotě 30 °C. Kultura byla centrifugována 15 minut při 4 °C 

a 6.000 g. Vzniklá peleta byla použita pro izolaci inkluzních tělísek. 

 

3.2.4 Izolace inkluzních tělísek 

Peleta ze dvou litrů produkčního media byla resuspendována v sacharózovém lyzačním 

pufru (20 ml sacharózového pufru (SP) na 1 litr produkčního media), přičemž byly ihned 

přidány inhibitory proteas leupeptin (o finální koncentraci 1 μM) a PMSF (o finální 

koncentraci 100 mM). Buněčná suspenze byla poté převedena do kyvet a následně 

4× zmražena na −80 °C a 4× zahřáta ve vodní lázni na 40 °C. Poté bylo k suspenzi přidáno 

400 μl 1 M roztoku MgCl2, 3 μl DNasy (zásobní roztok 100 U/μl) a 5 μl RNasy I (zásobní 

roztok 10 mg/ml). Směs byla inkubována 30 minut za laboratorní teploty a následně v cyklu 

5× 30 sekund sonikována a 5× 30 sekund ponechána na ledu. Nakonec byla směs 

centrifugována 15 minut při 4 °C a 10.000 g.  
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Supernatant byl slit a peleta resuspendována sonikací ve 20 ml pufru s detergentem 

Triton X-100 (TP) na 1 litr produkčního media, a inhibitory proteas leupeptinem a PMSF. 

Suspenze byla opět centrifugována 15 minut při 4 °C a 10.000 g.  

Supernatant byl znovu odebrán a peleta resuspendována sonikací v 10 ml 

promývacího pufru (PP) na 1 litr produkčního media, s inhibitory proteas leupeptinem 

a PMSF.  

Následně byly zváženy 50 ml plastové zkumavky a suspenze byla přenesena po pěti 

mililitrech z kyvet do 4 plastových zkumavek a stočena 30 minut při 4 °C a 3.500 g. 

Supernatant byl opět odebrán a peleta zvážena. Z každého kroku před a po centrifugaci bylo 

odebráno 50 μl vzorku pro analýzu SDS-PAGE za redukujících podmínek. 

Připravené inkluze rNpr vždy byly zmraženy na −80 °C. 

  

3.2.5 Renaturace proteinu 

Byl připraven denaturační pufr obsahující 8 M močovinu (na 1 mg inkluzí byl použit 1 ml 

pufru). Zmražené inkluze se nechaly roztát a pomocí vortexu a sonikace byly 

resuspendovány v cca 15 ml připraveného pufru. Výsledná směs byla přidána zpět ke 

zbytku pufru. Roztok byl inkubován 1 hodinu při laboratorní teplotě, a poté centrifugován 

45 minut při 20 °C a 4.500 g. Supernatant byl následně zbaven denaturujících činidel 

metodou dialýzy. 

 Dialyzační trubice byly několikrát propláchnuty dH2O naplněny roztokem do 

¾ svého objemu. Supernatant byl dialyzován v pětinásobném objemu dialyzačního pufru. 

Byl použit dialyzační pufr 1 a 2 s Tris-HCl. Celý proces dialýzy shrnuje Tab. 3, str. 30.  

Po poslední dialýze byl roztok převeden do kyvet a centrifugován 45 minut při 4 °C 

a 4.500 g. Pokud nebyl supernatant čirý, byla použita ještě filtrace pod tlakem.  

Výsledný supernatant byl přelit do skleněné láhve a uchován při 4 °C. 
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Dialýza Dialyzační pufr 1 Dialyzační pufr 2 Doba dialýzy Teplota 

1. 50 mM Tris-HCl pH 11* - 1 h laboratorní 

2. 50 mM Tris-HCl pH 11* - 1 h laboratorní 

3. - 50 mM Tris-HCl pH 8,5** 3,5 h laboratorní 

4. - 50 mM Tris-HCl pH 8,5** přes noc 4 °C 

5. - 50 mM Tris-HCl pH 8,5** 2 h 4 °C 

6. - 50 mM Tris-HCl pH 8,5** 2 h 4 °C 

7. - 50 mM Tris-HCl pH 8,5** 2 h 4 °C 

8. - 50 mM Tris-HCl pH 8,5** 2 h 4 °C 

 

3.2.6 Ultrafiltrace – zakoncentrování proteinu  

Získaný supernatant byl dále koncentrován v ultrafiltrační cele přes PLTK celulosovou 

membránu s nominální propustností 10 kDa za stálého míchání, pod tlakem dusíku 10 Barr. 

Protein byl zakoncentrován na objem 40 ml. Koncentrát byl následně centrifugován 

30 minut při 4 °C a 30.000 g. Získaný supernatant byl rozdělen do mikrozkumavek 

po 1 – 1,5 ml a zmražen na –80 °C. Byl odebrán vzorek pro analýzu metodou redukující  

SDS- PAGE. 

 

3.2.7 Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu za přítomnosti dodecylsulfát 

sodného (SDS-PAGE) 

K vizualizaci izolovaného proteinu byla použita elektroforéza v polyakrylamidovém gelu za 

přítomnosti dodecylsulfát sodného (zkráceně SDS-PAGE). 

Byl připraven 12% separační a 5% zaostřovací polyakrylamidový gel dle protokolu 

– viz Tab. 4, str. 31. Mezi připravená a odmaštěna skla byl nejprve nanesen roztok pro 12% 

separační gel, který byl následně převrstven destilovanou vodou. Po ztuhnutí gelu byla voda 

odlita a gel byl převrstven 5% zaostřovacím gelem. Ihned po převrstvení byl vložen 

10 či 15 jamkový hřeben. Po ztuhnutí zaostřovacího gelu byl hřeben odstraněn. Takto 

připravený gel byl umístěn do elektroforetické aparatury s TGS elektrodovým pufrem. 

Následně byly do jamek naneseny vzorky a spuštěna elektroforéza, která zpočátku 

probíhala při 15 mA na 1 gel. Po doputování vzorků do 12% dělicího gelu byl proud zvýšen 

na 25 mM na 1 gel. Po vyputování čela byla elektroforéza zastavena.  

Tab. 3 – Celkový proces dialýzy – Tabulka zobrazuje složení použitých dialyzačních pufrů 

a podmínky, za kterých jednotlivé dialýzy probíhaly. Dialýzy probíhaly za stálého míchání 

magnetickým míchadlem. 

* byla měněna molarita pufru z 50 mM Tris-HCl na 25 mM Tris-HCl 

** byla měněna jak molarita pufru, tak jeho pH (na pH 8,0) 
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 Gel byl následně vizualizován barvícím roztokem Coomassie Brilliant Blue R250 

po dobu 20 minut, a poté byl gel promýván v odbarvovacím roztoku do odbarvení pozadí.  

Pro elektroforézu byl použit standard Precision PlusPrestained (Invitrogen, USA).  
 
 
 

složka směsi 
V [ml] 

12% separační gel 5% zaostřovací gel 

H2O 3,3 2,3 

30% akrylamid:bisakrylamid mix 4 0,67 

1,5 M Tris pH 8,8 2,5 - 

0,5 M Tris pH 6,8 - 1 

10% SDS 0,1 0,04 

10% APS 0,1 0,04 

TEMED 0,004 0,004 

 

3.2.8 Stanovení koncentrace proteinu 

Koncentrace proteinu byla stanovena pomocí kyseliny bicinchoninové. Roztok byl 

připraven smísením 20 μl CuSO4 a 1000 μl BCA v 0,1M NaOH v poměru 1:50.  

Dále byla připravena kalibrační řada standardů – roztoků BSA. Zásobní roztok BSA 

o koncentraci 10 mg/ml byl naředěn dH2O na požadované koncentrace (0; 0,25; 0,50; 0,75; 

1,00; 1,50 a 2,00 mg/ml). Do malé plastové mikrozkumavky o objemu 0,5 ml bylo 

napipetováno 80 μl roztoku BCA a 4 μl vzorku proteinu či BSA. Takto připravené reakční 

směsi byly lehce promíchány na vortexu a nechány 45 minut inkubovat při teplotě 37 °C. 

Poté byla na přístroji DeNovix změřena absorbance všech standardů při 562 nm, vznikla tak 

kalibrační přímka. Následně byla změřena absorbance vzorku proteinu. Do přístroje byly 

vždy naneseny 2 μl vzorku.  

 

3.2.9 MALDI-TOF a LC-MSMS 

Pro ověření aktivity proteinu byla použita metoda MALDI-TOF. Oproti klasickým 

spektrofotometrickým stanovením tato metoda neposkytuje přímý kvantitativní odhad 

aktivity. Díky ní se však dá odhadnout, zda vznikají peptidy odpovídající očekávaným 

štěpným preferencím. 

Bovinní karbonická anhydrasa 2 obsahující ve své primární struktuře 19 prolinů, 

byla štěpena rNpr. Vzniklé peptidy byly analyzovány prostřednictvím MS.  

Pro ověření aktivity rNpr byly připraveny reakce s dalšími čtyřmi proteiny – Hsp70,  

MBP-RR, 14-3-3 gamma a reakce s myoglobinem.   

Tab. 4 – Složení roztoků pro přípravu SDS-PAGE gelů. Objemy představují složení roztoků 

pro 2 gely o tloušťce 0,75 mm. 
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Nejprve byly připraveny MALDI matrice, a to roztok SA (roztok kyseliny  

4-hydroxy-3,5-dimethoxyskořicové – nasycený roztok v 50% acetonitrilu) a CCA (roztok 

kyseliny p-hydroxy-α-kyanoskořicové – nasycený roztok v methanolu). Takto připravené 

roztoky byly dále vortexovány a sonikovány po dobu 7 minut. Nakonec byly centrifugovány 

na stolní centrifuze 3 minuty při 12.100 g. Matrice CCA byla ještě ředěna v poměru  

1:1:1 = H2O:acetonitril:CCA. 

 Dále byly připraveny reakce – viz Tab. 5 – které byly 10 minut inkubovány při 25 °C. 

Na MALDI desku byl vždy nanesen 1 μl vzorku, který byl převrstven 1 μl matrice SA. Stejné 

vzorky byly opět po 1 μl naneseny na MALDI desku, nechaly se zaschnout a byly 

převrstveny 1 μl matrice CCA. Po zaschnutí matrice byla MALDI deska vložena do přístroje, 

kde byla prováděna měření v pozitivním módu. Data byla následně vyhodnocena 

v programu mMass [69]. 

 Pro ověření štěpných preferencí byly vzorky reakcí dále analyzovány pomocí  

LC-MS/MS. Data byla poté prohledána programem MASCOT proti databázi obsahující 

sekvence testovaných proteinů a Neprosinu. Výsledky byly nakonec zpracovány 

v programu Excel s využitím maker vytvořených dr. Kádkem [70]. 

Jednotlivé složky reakce [μl] 

protein 

14-3-3 gamma 
(c = 300 μM) 

 Myoglobin 
(c = 10 μg/μl) 

bCA2      
(c = 5 μg/μl) 

Hsp70*    
(c = 13,6 μg/μl) 

MBP-RR* 
(c = 17,7 μg/μl) 

1,1 1 2 0,7 0,6 

50 mM 
Glycinový pufr 

pH 2,3 
17,9 18 17 18,3 18,4 

rNpr 1 1 1 1 1 

Tab. 5 – Reakční směs – Tabulka zobrazuje složení jednotlivých reakčních směsí. Objem každé směsi 

je 20 μl. Koncentrace každého proteinu ve směsi je totožná. Objem rNpr ve směsi je vždy 1  μl. 

* MBP-RR = maltose-binding protein – response regulator od Dr. Martina Stráňavy 

* Hsp70 = Heat shock protein 70 
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3.2.10 Ověření identity produkovaného proteinu 

K ověření identity rNpr byl protein štěpen trypsinem a následně analyzován pomocí MS. 

Roztok rNpr (celkem 10 ug proteinu) byl podroben redukci cysteinů pomocí 5 mM 

TCEP při teplotě 75 °C po dobu 10 minut. Následně byly cysteiny alkylovány 20 mM IAA při 

21 °C po dobu 30 minut. Dále bylo k roztoku přidáno 20 ng trypsinu. Poté byla směs peptidů 

nastříknuta do LC-MS/MS systému.  

Výsledná hmotnostní spektra vzniklých peptidů byla prohledána programem MASCOT 

proti databázi obsahující sekvenci Neprosinu izolovaného z Nepenthes ventrata a také proti 

databázi UniProt.  
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4 Výsledky 

4.1 Produkce proteinu 

Vektorem pET28a(+), do kterého 

byl vložen inzert kódující Neprosin, 

byly transformovány dva 

bakteriální kmeny – BL21(DE3) 

a RIPL dle 3.2.1. Exprese rNpr 

v kompetentních buňkách byla 

ověřena pomocí redukující SDS-

PAGE na 12% gelu, kterou 

zobrazuje Obr. 10.  

Jak je na Obr. 10 vidět, oba 

bakteriální kmeny byly schopny 

produkovat protein. Větší výtěžek 

rNpr byl však získán transformací 

buněk BL21(DE3).   

Ke zjištění optimálních 

podmínek produkce rNpr byl 

proto vybrán kmen E. coli 

BL21(DE3), kolonie 2. Testovány 

byly tři parametry (koncentrace 

induktoru, teplota a délka 

produkce) dle kapitoly 3.2.2. Ze 

zkumavek byl vždy odebrán 1 ml 

vzorku buněčné kultury, 

centrifugován a výsledná peleta 

byla resuspendována 

v redukujícím vzorkovém pufru 

a analyzována na SDS-PAGE – 

výsledky prezentují Obr. 11 

dále Obr. 12, 13 na str. 35. 

 Obr. 11 ukazuje, že již koncentrace 0,1 mM IPTG je dostačující pro produkci 

proteinu, navíc se zvyšující se koncentrací induktoru se množství exprimovaného proteinu 

nijak nemění. Z Obr. 12, str. 35 je vidno, že protein je produkován při všech teplotách.  

Obr. 10 – Exprese rNpr  v různých kmenech E. coli. 

Protein byl exprimován 3 h při 37°C a 200 rpm po indukci 

1 mM IPTG. Dráhy „-“ značí negativní kontrolu bez 

indukce IPTG. Vzorky (10 μl) byly naneseny na SDS-PAGE 

na 12% gel za redukujících podmínek. 

Obr. 11 – Exprese rNpr v BL21(DE3) při různých 

koncentracích IPTG. Protein byl exprimován 3 h při 37 °C 

a 200 rpm po indukci 0 mM; 0,1 mM; 0,2 mM; 0,5 mM; 

1 mM; 1,5 mM; 2 mM; 5 mM IPTG. Vzorky (10 μl) byly 

naneseny na  SDS-PAGE na 12% gel za redukujících 

podmínek. 
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Obr. 13 pak zobrazuje vliv délky produkce. Lze pozorovat, že maximálního výtěžku proteinu 

je dosaženo po čtyřech až šesti hodinách.  

 Na základě elektroforetických analýz byly zvoleny jako nejvhodnější podmínky 

produkce – indukce 0,1 mM IPTG, teplota 30 °C a délka produkce 4 hodiny.  

 

 

 

  

Obr. 13 – Délka exprese rNpr v BL21(DE3). Protein byl 

exprimován při 37 °C a 200 rpm, indukován 1 mM IPTG. 

Vzorky byly odebírány po 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 a 24 h. Vzorky 

(10 μl) byly naneseny na SDS-PAGE na 12% gel 

za redukujících podmínek. 

 

Obr. 12 – Exprese rNpr v BL21(DE3) 

při různých teplotách. Protein byl 

exprimován 3 h při 200 rpm po 

indukci 1 mM IPTG pro teploty 37 °C 

a 30 °C. Pro teplotu 16 °C byl protein 

exprimován přes noc (16 h). Vzorky 

(10 μl) byly naneseny na SDS-PAGE na 

12% gel za redukujících podmínek. 
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4.2 Určení místa exprese rNpr a renaturace proteinu 

Protein může být exprimován buď 

do cytoplazmatické membrány 

kompetentní buňky ve formě 

nerozpustných inkluzních tělísek, 

nebo do produkčního média.  

Bylo proto nutné ověřit, že je rNpr 

skutečně produkován do inkluzních 

tělísek.  A tak byl v každém kroku 

během izolace inkluzí (viz kapitola 

3.2.4) odebrán vzorek o objemu 50 μl 

před a po centrifugaci, který byl 

následně smíchán s redukujícím 

vzorkovým pufrem v poměru 1:1 

a analyzován na 12% gelu SDS-PAGE.  

Dle výsledku analýzy na 

Obr. 14 bylo prokázáno, že se rNpr 

produkuje do inkluzních tělísek.  

Dráhy 1, 3 a 5 totiž zobrazují proužek odpovídající teoretické molekulové hmotnosti  

pro-neprosinu cca 43 kDa.  

Tab. 6 pak zobrazuje hmotnost inkluzí, které byly získány vždy z 500 ml LB-média. 

 

 

 hmotnost inkluzí z 500 ml LB media 

1. 620 mg 

2. 620 mg 

3. 610 mg 

4. 610 mg 

 

 Inkluzní tělíska byla následně rozpuštěna v denaturačním pufru. Po hodinové 

inkubaci při 21 °C byla směs centrifugována a výsledný supernatant byl postupně zbaven 

denaturačních a redukujících činidel metodou dialýzy.  

Přesný postup je uveden v kapitole 3.2.5.  

  

Tab. 6 – Hmotnost inkluzních tělísek – Tabulka uvádí 

hmotnosti inkluzí izolovaných vždy z 500 ml LB-média. 

Obr. 14 – Proces izolace inkluzních tělísek. Protein 

byl exprimován v BL21(DE3) 4 hodiny při 30 °C 

a 220 rpm po indukci 0,1 mM IPTG.  Vzorky (5,5 μl) 

byly naneseny na SDS-PAGE na 12% gel za 

redukujících podmínek. Popis drah: 1 – sacharozový 

pufr před centrifugací, 2 – SP po centrifugace, 

3 – tritónový pufr před centrifugací, 4 – TP po 

centrifugaci, 5 – promývací pufr před centrifugací, 

6 – PP po centrifugaci. 
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Jako nejvhodnější podmínky pro renaturaci 

rNpr se ukázaly 25 mM Tris-HCl o pH 11,0 

pro dialyzační pufr 1 a 25 mM Tris-HCl o pH 8,5 

pro dialyzační pufr 2. Při pH 8,5 se protein nesrážel, 

na rozdíl od pH 8,0. Nižší koncentrace dialyzačního 

pufru 1 a 2 byla zvolena jednak z ekonomických 

důvodů, jednak kvůli následné analýze proteinu 

pomocí MALDI-TOF/MS, při které je vyšší 

koncentrace nežádoucí. Výsledky renaturace 

proteinu za odlišných podmínek zobrazuje Obr. 15. 

Koncentrace finálního produktu renaturace 

byla stanovena pomocí BCA dle kapitoly 3.2.8.  

Nejprve byla připravena kalibrační řada standardů  

BSA o známé koncentraci, které se nechaly inkubovat  

s BCA 45 minut při 37 °C. Poté byly změřeny jejich 

absorbance při 562 nm, vznikla tak kalibrační přímka. 

Z té byla odečtena koncentrace rNpr.  

Výsledná koncentrace zymogenu rNpr byla změřena na 0,9 mg/ml.  

Udaná koncentrace byla stanovena u zymogenů dialyzovaných při konečném pH 8,5.  

 

4.3 Ověření proteolytické aktivity rNpr pomocí MALDI-MS 

Aktivita rNpr byla nejdříve ověřena metodou MALDI-TOF MS.  

Bylo proměřeno proteinové a peptidové spektrum samotné bCA2 a reakční směsi 

bCA2 s rNpr. Tato dvě peptidová spektra byla porovnána. Byl sledován úbytek intenzity 

signálu proteinu a zároveň vznik peptidů jako důkaz proteolytické aktivity rNpr.  

Výsledek analýz znázorňuje Obr. 16 na str. 38. Píky označené červenou tečkou 

představují peptidy vzniklé štěpením bCA2 v pozici P1 za prolinem, charakteristické pro 

rNpr (m/z 1342; 1418; 2263; 2862; 3447; 4728).  

 

 

 

Obr. 15 – Porovnání finálního 

produktu. 12% gel z SDS-PAGE 

porovnává výsledné, koncentrované 

zymogeny renaturované za odlišných

 podmínek: 1 – 25 mM Tris-HCl 

pH 8,5; 2 – 50 mM Tris-HCl pH 8,5;  

3 – 50 mM Tris-HCl pH 8,0 
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4.4 Zjištění štěpných preferencí 

Metodou LC-MS/MS bylo analyzováno 5 reakčních směsí. Každá směs obsahovala rNpr 

a jeden z uvedených proteinů (bCA2, Hsp70, MBP-RR, 14-3-3 gamma, myoglobin). Složení 

reakčních směsí je uvedeno v kapitole 3.2.9 v Tab. 5, str. 32. 

Na základě těchto LC-MS/MS analýz byly sestrojeny grafy štěpných preferencí rNpr 

v pozici P1 a P1´, které prezentuje Obr. 17, str. 39. Výsledky jsou normalizovány na počet 

aminokyselin v proteinech. Výsledky byly vypočteny na základě uvedeného vzorce, 

𝐶𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚 =
(

∑ 𝑃1𝐴𝐴 
∑ 𝑃1𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

)

(
∑ 𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝐴𝐴 

∑ 𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 
)

 

kde 𝐶𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚 představuje normalizovanou specifitu štěpení, 𝑃1𝐴𝐴 počet jednotlivých 

aminokyselin vyskytujících se v P1 pozici, 𝑃1𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 celkový počet štěpení, 𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝐴𝐴 

představuje celkový počet jednotlivých aminokyselin ve všech proteinových substrátech 

a 𝑠𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 celkový počet aminokyselin ve všech proteinových substrátech [71]. 

Obr. 16 – Aktivitní testy. Spektrum (A) zobrazuje vzorek neštěpené bCA2 v matrici CCA. Další 

spektra zobrazují vzniklé peptidy po 10 minutovém štěpení bCA2 (B), neprosinem izolovaným  

z N. ventrata a (C) rNpr. Spektrum (B) poskytnul RNDr. Petr Man, PhD. z dřívějších analýz  

láčkové tekutiny. 
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Obr. 17 – Štěpné preference rNpr. Grafy zobrazují štěpné preference rNpr v P1 a P1´pozici. 

Výsledky jsou normalizovány na celkový počet aminokyselin v proteinech.  

* bCA2 (19 prolinů), Hsp70 (24 prolinů), MBP-RR (37 prolinů), 14-3-3 gamma  

      a myoglobin (4 proliny) 
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4.5 Ověření identity rNpr pomocí LC-MS/MS 

Identita rekombinantně připraveného neprosinu byla potvrzena pomocí LC-MS/MS – viz 

Obr. 18. Ze získaných dat vyplývá, že se neprosin produkuje ve formě zymogenu.  

 

 

  

Obr. 18 – Peptidová mapa rNpr. Obrázek zobrazuje peptidové pokrytí sekvence rNpr po štěpení 

proteinu trypsinem. 
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5 Diskuze 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vyprodukovat větší množství rekombinantně 

připraveného neprosinu (rNpr) a ověřit štěpné preference.   

 Nejprve byly testovány dva kmeny bakteriálních produkčních buněk E. coli, 

BL21(DE3) a BL21-CodonPLUS (DE3) RIPL. Z Obr. 10, str. 34 vyplývá, že se protein lépe 

produkoval v buňkách BL21(DE3). Dále byly optimalizovány podmínky produkce. Z Obr. 11, 

str. 34 lze vyčíst, že se zvyšující se koncentrací induktoru se množství exprimovaného 

proteinu nijak nemění. Vyšší koncentrace IPTG je navíc pro buňku toxická. Proto byla pro 

následnou velkoobjemovou produkci zvolena jeho nejnižší testovaná koncentrace. Obr. 12, 

str. 35 ukazuje, že se protein dobře produkuje při všech teplotách a maximálního výtěžku je 

dosaženo po 4-6 hodinách (viz Obr. 13, str. 35). Z hlediska úspory času byla vybrána doba 

produkce 4 hodiny. Jako nejvhodnější podmínky pro produkci byly zvoleny tyto – 0,1 mM 

koncentrace induktoru IPTG a produkce 4 h při 30 °C. Velkoobjemová produkce rNpr pak 

proběhla podle zavedeného laboratorního protokolu. Protein byl produkován ve formě 

inkluzních tělísek, která byla z buněk izolována (Obr. 14, str. 36). Následovala renaturace, 

opět dle osvědčeného protokolu, kdy byl na 1 mg inkluzních tělísek použit 1 ml 

denaturačního pufru. Metodou dialýzy pak byla postupně snižována koncentrace 

denaturačních a redukčních činidel. Z ekonomických důvodů byla koncentrace dialyzačních 

pufrů 1 a 2 snížena na 25 mM Tris-HCl, vhodné pH dialyzačního pufru 2 bylo 8,5 – viz 

Obr. 15, str. 37. Při pH 8,0 protein precipitoval, proto se s ním dál nepracovalo. 

 Po aktivaci proteasy 50 mM glycin-HCl pufrem o pH 2,3 se však většina proteinu 

vysrážela. Přesto byly úspěšně provedeny aktivitní testy. Aktivita rNpr byla analyzována 

pomocí MALDI-MS u modelového proteinu bCA2 s 19 proliny v primární struktuře. Díky 

této metodě byla pozorována nejen proteolytická aktivita enzymu, ale z peptidového 

spektra bylo také možné odhadnout štěpné preference. Ty byly následně detailně ověřeny 

LC-MS/MS (kapitola 4.4). Grafy na Obr. 17, str. 39 zobrazují normalizovanou aktivitu rNpr. 

V pozici P1 jsou proteiny štěpeny především za aminokyselinami leucinem, lysinem, 

prolinem a tyrosinem, následuje také štěpení za fenylalaninem, alaninem, methioninem, 

histidinem, argininem a kyselinou asparagovou.  

 Pokud porovnáme rNpr produkovaný v E. coli BL21(DE3) a E. coli ArcticExpress 

[67], můžeme vidět několik odlišností. Zaprvé – v místě produkce (nerozpustná inkluzní 

tělíska versus solubilní forma), zadruhé – v množství produkovaného proteinu a za třetí – 

ve štěpných preferencích (nespecifita oproti štěpení /P a /A). V obou případech se však 

neprosin produkuje ve formě zymogenu o hmotnosti cca 43 kDa.  
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 Výhodou produkce rNpr v BL21(DE3) je exprese proteinu do inkluzních tělísek, 

což poskytuje mnohonásobně vyšší výtěžek zymogenu (36 mg/0,5 l produkčního média) 

než bylo pozorováno u buněk ArcticExpress. Bohužel po jeho aktivaci většina proteinu 

precipituje a zůstává malé množství aktivního enzymu.  

Při srovnání štěpných preferencí námi připraveného neprosinu a neprosinu z ArcticExpress 

nebo přirozené formy izolované z láček, je patrný značný rozdíl - Obr. 16, str. 38 a Obr. 17, 

str. 39 ve srovnání s Obr. 9, str. 21. Abychom vyloučili případnou kontaminaci bakteriálními 

proteasami, byla MS data získaná pomocí techniky LC-MS/MS prohledána proti databázi 

SwissProt/Uniprot. Kromě neprosinu nebyla nalezena jiná proteasa, a tak lze vyloučit, že by 

štěpení neočekávané pro neprosin, bylo výsledkem kontaminace vzorku.  

 Domníváme se, že příčinou nestability připraveného proteinu i nespecifity štěpení 

je špatné poskládání proteinu, pravděpodobně způsobené nevhodným zapojením 

disulfidických můstků. Správné zapojení S-S můstků v přirozeném proteinu však není zatím 

známé, a tak jsme nemohli provést analýzu rekombinantního produktu, abychom naši 

hypotézu ověřili.  

 K získání stabilnějšího proteinu se správným zapojením disulfidických můstků by 

mohly být využity tyto postupy – optimalizace renaturace (zvolit vhodný redoxní systém 

pro podporu správného skládání, např.: cysteamin-cystamin), mutace cysteinů, produkce 

v jiném expresním systému produkujícím protein v nativní formě (kvasinky, hmyzí buňky) 

nebo by bylo možné pokusit se o nativní rozpouštění inkluzní tělísek například pomocí  

N-lauroylsarkosinu. Dále by bylo možné protein stabilizovat přídavkem argininu nebo 

glycerolu, které fungují jako nízkomolekulární chaperony a napomáhájí správnému 

skládání a stabilizaci proteinu.  

 Jelikož je plánováno využití neprosinu pro enzymovou terapii celiakie, bude třeba 

provést řadu experimentů v preklinické fázi. Proto je nutné získat velké množství proteinu 

s dostatečnou stabilitou. Vysoký výtěžek a přesné štěpné preference jsou zase nárokovány 

pro využití neprosinu v HDX-MS a middle-down proteomice. Neprosin by měl být 

imobilizován na chromatografický nosič, plněn do kolonek a využíván k online digesci 

proteinů.  
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6 Závěr  

• byl vybrán vhodný expresní systém 

- E. coli kmen BL21(DE3) 

• byly zjištěny optimální podmínky produkce 

- indukce 0,1 mM IPTG, produkce 4 h při 30 °C 

• protein byl úspěšně renaturován 

- z 500 ml produkčního média získáno 36 mg zymogenu 

• byla ověřena proteolytická aktivita a zjištěny štěpné preference  
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