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SOUHRN 

 

     V diplomové práci nazvané „Identifikace proteinů acetonitrilových extraktů hmotnostní 

spektrometrií“ byla provedena detekce a identifikace biologického agens, intracelulární 

bakterie Coxiella burnetii. Detekce a identifikace proteinů byla provedena pomocí různých 

proteomických přístupů zaloţených na kombinaci separačních technik (2D elektoforéza 

nebo HPLC) s hmotnostní spektrometrií. Pro rychlou detekci bakterie Coxilla burnetii byla 

nejvhodnější analýza bakteriálního acetonitrilového extraktu měřená na hmotnostním 

spektrometru MALDI-TOF v lineárním módu. Ostatní proteomické přístupy poskytly 

reprodukovatelné výsledky vedoucí k identifikaci 6 proteinů: chaperonový DnaK (heat 

shock 70 K protein), chaperoninový 60 K (GroEL protein, heat shock protein B), DnaJ 

protein (mucoidy activation protein muc Z), elongační faktor Ts (EF-Ts), ribozomální 

protein L7/L12 a chaperoninový 10 K (GroES protein, heat shock protein A). 
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     Diplomová práce byla provedena na Ústavu molekulární patologie, Fakulty 

vojenského zdravotnictví, Univerzity obrany v Hradci Králové. Jeden z výzkumných směrů 

tohoto ústavu je ochrana proti bojovým agens. Do této kategorie patří bakterie a viry 

potenciálně zneuţitelné k válečným nebo teroristickým účelům. 

Úkolem předkládané diplomové práce bylo pomocí proteomických metod detekovat a  

jednoznačně identifikovat intracelulární bakterii Coxiella burnetii. Před vlastní detekcí a 

identifikací bakterie byla směs proteinů rozdělena pomocí separačních technik 

(dvourozměrná elektroforéza nebo vysokoúčinná kapalinová chromatografie), enzymaticky 

štěpena a měřena na MALDI-TOF hmotnostním spektrometru. Získaná hmotnostní spektra 

byla hodnocena metodou peptidového mapování pomocí programu Protein Prospector. 

Cíle předkládané diplomové práce lze shrnout do čtyř bodů: 

1) Odzkoušet různé proteomické přístupy analýzy bakterie Coxiella 

burnetii fáze I 

2)  Zjistit vliv purifikace na analýzu proteinů 

3)  Pomocí hmotnostní spektrometrie identifikovat takové proteiny, které 

by vedly k rychlé detekci bakterie 

4)  Zhodnotit jednotlivé metodologické postupy     
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2.1. Coxiella burnetii 

 

 

2.1.1. Charakteristika agens  

 

     Coxiella burnetii (C. burnetii) je mikroorganismus řazený mezi Rickettsiaceae, 

není však skutečnou rickettsií. Taxonomicky patří do rodu Coxiella. Mnoţí se pouze 

uvnitř hostitelských buněk. 

     Pro kultivaci mikroorganismu je vyuţíván postup proliferace bakterií 

v embryonálním ţloutkovém vaku SPF slepičích vajec. Kultivace a příprava 

bakteriálních vzorků byla  vyvinuta ve Virologickém ústavu Slovenské akademie věd 

Bratislava. C. burnetii prochází tzv. fázovou proměnou. Fázová proměna je způsobena 

modifikací sloţení a struktury vnější buněčné bakteriální membrány. Běţná forma, 

která se vyskytuje v hostitelských tkáních se označuje jako fáze I. Tato forma je 

charakteristická „hladkým“ typem LPS. Je rezistentní k působení komplementu a má 

dobré imunogenní vlastnosti. Opakovanou kultivací C. burnetii dochází 

k přeměně virulentní fáze I na méně virulentní fázi II. Fáze II je charakteristická 

„hrubým“ typem LPS a je citlivá k působení komplementu [1]. 

      Uvnitř infikovaných hostitelských buněk jsou často prokazovány dva strukturálně 

a velikostně odlišné typy mikrobů C. burnetii. Prvním typem je tzv. velká buněčná 

varianta (LCV), kulovitého aţ tyčkovitého tvaru. Často přesahuje 0,5 μm v průměru. 

Má charakteristickou stavbu Gram-negativních bakterií, tedy vnější a vnitřní 

(cytoplasmatickou) membránu oddělenou periplasmatickým prostorem. Tato forma je 

metabolicky aktivní, není však odolná k působení nepříznivých vnějších podmínek. 

Druhým typem je tzv. malá buněčná varianta (SCV), jejíţ velikost dosahuje přibliţně 1 

aţ 2 μm. Tato forma můţe přetrvávat v biologických materiálech dlouhou dobu, 

protoţe odolává teplu a vyschnutí. 
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2.1.2. Epidemiologie 

      

     V roce 1937 popsal Edvard H. Derrick onemocnění dělníků v Brisbane, 

Queensland, které bylo z hlediska původce a zdroje nákazy zcela nejasné. Pojmenoval 

toto onemocnění „Query fever“ nebo také zkráceně „Q“ fever – nejasná (pochybná) 

horečka. Q horečka je mimořádně infekční onemocnění. V laboratorních podmínkách 

lze infekci vyvolat jiţ jedním mikroorganismem C. burnetii [1]. Jako rezervoár se 

uplatňují ovce, skot, kozy, kočky, psi i klíšťata. U infikovaných zvířat, včetně ovcí a 

domácích koček, probíhá nákaza obvykle symptomaticky . U některých zvířat (např. 

koz) infekce způsobuje spontánní potraty. U všech infikovaných zvířat byla nalezena 

vysoká koncentrace C. burnetii v placentě a amniotické tekutině. Q horečka se 

vyskytuje po celém světě. Skutečný výskyt je zřejmě vyšší neţ odpovídá hlášení, 

protoţe většina případů má mírný průběh [2, 3]. 

      V ČR nebyla doposud zjištěna přírodní ohniska Q horečky. Byly hlášeny pouze 

dva případy, coţ nasvědčuje tomu, ţe k nám byla zavlečena, pravděpodobně po II. 

světové válce dovozem chovných domácích zvířat. V roce 1986 to bylo onemocnění 

dospělého jedince (věk nad 45 let) a  poté v roce 1990 onemocnění dítěte [5].  

     Původce nákazy se přenáší vzdušnou cestou prachem, kontaminovanými 

placentárními tkáněmi, plodovou vodou a zvířecími exkrety. K nákaze dochází i 

v zařízeních, kde se zpracovávají infikovaná zvířata, při přímém kontaktu 

s infikovanými zvířaty a s kontaminovaným materiálem (vlna, sláma, hnojivo), z prádla 

infikovaných osob, z nesvařeného mléka infikovaných krav. Přenos z člověka na 

člověka je vzácný [4].  

 

 

2.1.3. Inkubační doba 

 

      Délka inkubační doby se udává 2 – 3 týdny. Inkubační doba Q-horečky se liší 

v závislosti na počtu inhalovaných mikrobů. To znamená, ţe s nárůstem vdechnutých 

mikroorganismů bude inkubační doba kratší. Lidé, kteří se úplně uzdraví mohou získat 

imunitu po zbytek ţivota [3].     
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2.1.4. Klinický obraz onemocnění a diagnostika 

 

     Diagnóza Q horečky je komplikovaná, protoţe symptomy jsou nezjistitelné 

obvyklými klinickými testy nebo má onemocnění lehký průběh. Projevem primární 

akutní infekce je vysoká horečka, únava, bolest hlavy a svalů (těţko rozeznatelná od 

chřipky). Jiné formy nemoci zahrnují atypické pneumonie a hepatitidy. Klinické 

příznaky onemocnění trvají 2 – 14 dnů, po této době často dochází ke spontánnímu 

uzdravení i bez léčby. Okolo 5 – 10% případů přechází do chronické formy nemoci. 

Klinickým projevem u chronické Q horečky je endokarditida. C. burnetii způsobuje aţ 

35% případů infekční endokarditidy a je obzvlášť rozšířena u lidí  s umělými  nebo 

poškozenými srdečními chlopněmi. Nebezpečí této formy je v manifestaci symptomů 

po několika letech [2].   

     Laboratorní diagnóza je zaloţena na vzestupu specifických protilátek v párových 

sérech s moţností pouţití několika testů. Při chronickém onemocnění (endokarditida) 

bývají nalezeny vysoké titry protilátek. Diagnózu je také moţno potvrdit izolací 

infekčního agens z krve (laboratorní výkon značně rizikový pro laboratorní 

pracovníky). Původce nákazy je moţno identifikovat v tkáních (játra) 

imunofluorescencí nebo elektronovou mikroskopií [3, 5]. 

       

 

2.1.5. Profylaxe 

 

     Existují různé typy vakcín. Nejpouţívanější (přestoţe je vzhledem k vedlejším 

účinkům nejproblematičtější ) je inaktivovaná korpuskulární vakcína, která obsahuje 

celá těla usmrcených mikroorganismů C. burnetii. Nyní je tato vakcína pouţívána jen 

pro zvířata. Byly připraveny i tzv. chemovakcíny, které obsahují pouze určité sloţky 

mikroorganismů, jeţ byly získané chemickou extrakcí mikrobních kultur. U těchto 

vakcín však doposud není spolehlivě určen ochranný efekt [1]. 
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2.1.6. Léčba 

 

     Lékem volby na akutní Q horečku je doxycyklin. Léčba antibiotiky  je 

nejúčinnější pokud se začne během prvních 3 dnů od začátku onemocnění.Uţívá se per 

os 2x denně 100 mg doxycyklinu po dobu 15-21 dnů. Pozitivní působení 

chinolonových antibiotik  bylo prokázáno in vitro. Efektivní léčba chronické Q horečky 

je sloţitější. Uţívá se doxycyklin s hydroxychlorochinem po dobu 1,5 aţ 3 roky. Tato 

druhá moţnost vyţaduje průběţné zkoušky kvůli akumulaci chlorochinů. V některých 

případech onemocnění endokarditidou se musí odstranit chlopně. Existuje léčba 

antibiotiky, ale i bez ní můţe dojít k uzdravení [3]. 

 

 

2.1.7. Agens s bioteroristickým potenciálem  

      

     C. burnetii splňuje kritéria bojového biologického agens. Mezi tato kritéria patří: 

vysoká virulence a rezistence na antibiotika, nízká infekční dávka, lze kultivovat ve 

velkém mnoţství, neexistuje specifická profylaxace, při skladování má agens dlouhou 

ţivotaschopnost, má schopnost přeţívat ve zbraňových systémech a zároveň postihnout 

rozsáhlé územní oblasti [6]. C. burnetii byla na základě výše uvedených charakteristik 

zařazena do druhé skupiny bojových biologických agens. Tento mikroorganismus se 

snadno šíří v terénu aerosolovou cestou a infikováním  zdrojů pitné vody a můţe 

nakazit rozsáhlou skupinu obyvatelstva. Nákaza můţe mít i  smrtelný průběh. Nemoc je 

středně závaţná a vyţaduje specifické diagnostické postupy na úrovni specializovaných 

laboratoří [7]. 

 

 

     2.2. Příprava vzorku 

 

     Příprava vzorku je jednou z nejdůleţitějších a nejproblematičtějších částí, jelikoţ 

do značné míry můţe rozhodovat o kvalitě výsledků a můţe mít vliv na obraz 

proteinové mapy. Součástí přípravy vzorku je odstranění neproteinových komponent a 

extrakce proteinu ze vzorku. Základem je jejich solubilizace (převedení do rozpustného 
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stavu), disagregace (omezení vzájemných interakcí) a nutné je minimalizovat případné 

ovlivňování činidly z předchozích kroků. 

      Vzorek by měl být centrifugačně promyt v pufru s nepříliš velkou iontovou silou 

a poté chemicky, či fyzikálně rozbit. Podle druhu vzorku lze zvolit osmotickou či 

enzymatickou lýzu nebo mechanickou homogenizaci („french press“) či sonikaci.  

Současně je nutné enzymově odstranit zbytky DNA a RNA přidáním benzonázy. 

Zároveň je třeba v těchto krocích eliminovat účinky proteolytických enzymů, jejichţ 

působení můţe mít vliv na obraz proteinové mapy. K tomu se pouţívají inhibitory 

proteáz (PMSF, Pefabloc, EDTA), alkalické prostředí, krátkodobě také práce při 

zvýšené teplotě. Pro zamezení ztrát proteinů by měla být příprava vzorku zkrácena na 

minimum. Není-li vzorek dostatečně koncentrován, je moţné zahustit jej lyofilizací 

nebo precipitací acetonem či trichloroctovou kyselinou [8]. Solubilizace je zajištěna 

přidáním pufru ke vzorku. K základním sloţkám lyzačního pufru patří chaotropní 

činidla, detergenty, redukční činidla a amfolyty. Chaotropní činidla (močovina a 

thiomočovina) brání asociaci proteinů vodíkovými můstky. Zwitteriontové či neiontové 

detergenty (CHAPS, TRITON X-100, ASB 14) zajišťují rozpustnost hydrofobních částí 

bílkovin. Redukční činidla (dithriothreiotol-DTT, tributylfosfát-TBP) zamezují vzniku 

disulfidových můstků,  amfolyty či TRIS pufrují pH [8, 9].  

 

 

2.2.1.  Purifikace vzorků 

 

     Vzorky, které obsahují kromě bakterií i další organický materiál, lze purifikovat 

různými metodami. Jednou z pouţívaných metod je purifikace podle autorů Wessel a 

Flügge [10]. Metoda je zaloţena na kvantitativní precipitaci rozpustných hydrofobních 

proteinů za pouţití roztoku metanol-chloroform-voda. 

 

 

2.2.2.  Stanovení bílkovin 

 

     Stanovení koncentrace bílkovin se provádí spektrofotometricky. Zjištění 

koncentrace bílkovin slouţí k vypočítání potřebného mnoţství vzorku, který se pouţije 

na 2-DE analýzu. Principem této metody je biuretová reakce. Dochází k redukci Cu
2+ 
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iontů na  Cu
+ 

ionty. Mnoţství redukujících iontů je přímo úměrné přítomnosti proteinu. 

Schopnost redukce má cystein, cystin, tryptofan, tyrosin a peptidové vazby. Při redukci 

měďnatých iontů dochází ke změně zbarvení (světle zelená se mění na fialovou). 

Absorbance se měří při vlnové délce 562 nm [11]. 

 

 

2.3. Dvourozměrná elektroforéza 

 

     Elektroforéza je elektromigrační separační metoda. Patří sem jednorozměrná (1-

DE) a dvourozměrná (2-DE) gelová elektroforéza. 1-DE je zaloţená pouze na migraci 

elektricky nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli. 2-DE slouţí k dělení 

proteinů podle dvou různých fyzikálně chemických veličin. V prvním rozměru se 

pouţívá izoelektrická fokusace a elektroforéza na polyakrylamidovém gelu s pouţitím 

SDS v rozměru druhém. 

 

 

2.3.1. Izoelektrická fokusace (IEF)  

 

     Jedná se o separaci v prvním rozměru. IEF probíhá v gradientu pH, který se mění 

rovnoměrně od kyselé do alkalické oblasti (u anody je pH nejniţší a směrem ke katodě 

roste). Gradientu se dosahuje pomocí amfolytů, tj. elektrolytu, obsahujících směsi 

organických látek (se skupinami -NH 2  a -COOH), které se ve stejnosměrném 

elektrickém poli seřadí podle velikosti svého izoelektrického bodu (pI) a vytvoří tak 

gradient pH. Izoelektrický bod je hodnota pH při níţ je pro danou látku vyváţen počet 

kladných a záporných nábojů, takţe se molekula jeví navenek jako elektroneutrální. 

Proteiny pak migrují ke katodě či anodě dle svého celkového náboje aţ do chvíle, kdy 

pH místa v gelu odpovídají pI proteinu. Tam ztratí náboj, zastaví se a v tomto bodě se 

koncentrují. IEF je tedy rovnováţná technika. Současně je to elektroforetická technika 

s pravděpodobně nejvyšším stupněm rozlišení. 

     Při izoelektrické fokusaci je nosičem agarózový nebo polyakrylamidový gel. Podle 

zvoleného rozsahu pH lze separovat různé typy proteinů (např. bazické, kyselé), které 

rozdělíme. Této vlastnosti se vyuţívá pro „zaostření“ (zooming) proteinů a pI v úzkém 

rozsahu pH [12]. 
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       Pro IEF se pouţívají komerční prouţky gelu s imobilizovaným pH gradientem 

(IPG-immobilised pH gradient). Vyuţívají se stripy s různým rozmezím hodnot pH: ve 

standardních hodnotách pH 3-10, pro lepší rozdělení bazických proteinů se pouţívají 

stripy s úzkým pH gradientem (pH 6-11) a pro rozlišení v kyselé oblasti stripy s pH 4-

7. Oblast obsahující největší mnoţství proteinů má pI 5-7. Komerčně  vyráběné IPG 

prouţky se dodávají dehydratované. Tím je zajištěna jejich trvanlivost a stabilita. Před 

pouţitím se musí IPG prouţky rehydratovat [8]. 

 

 

2.3.1.1. Rehydratace  

 

     Komerční IPG stripy jsou dodávány dehydratované a musí se před pouţitím 

rehydratovat do jejich původní tloušťky (0,5 mm). Existují tři metody rehydratace: (A) 

se vzorkem: pasivní a aktivní in gel rehydratace, (B) bez vzorku: cup loading. Výhodou 

rehydratace v pufru se vzorkem je jednoduchost aplikace vzorku, kratší doba fokusace a 

nanesení velkého mnoţství vzorku [13]. 

     

 

2.3.1.1.1. Rehydratace v pufru se vzorkem 

 

2.3.1.1.1.1. Aktivní rehydratace 

 

     Vzorek se smísí s rehydratačním pufrem. Principem  aktivní rehydratace je pouţití 

velmi nízkého napětí (50 V) během rehydratace. Toho se vyuţívá hlavně při převedení 

proteinů s velkou molekulovou hmotností do matricového gelu. Proteiny vstupují do 

gelové matrice absorbcí [13]. 

 

2.3.1.1.1.2. Pasivní rehydratace 

 

     Vzorky se opět smísí s rehydratačním pufrem. Přitom, jak se IPG prouţky hydratují, 

jsou proteiny ze vzorku absorbovány a distribuovány po celé délce prouţku. Proteiny 

tedy vstupují do gelové matrice pouze absorbcí. Důleţité je, aby byly v kontaktu s IPG 
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prouţky nejméně 11 hodin před fokusací, protoţe proteiny s velkou molekulovou 

hmotností přestupují do gelu aţ poté, co jsou IPG prouţky plně rehydratované [13]. 

 

 

2.3.1.1.2. Rehydratace v pufru bez vzorku tzv. Cup loading 

 

     IPG prouţky jsou rehydratovány rehydratačním pufrem. Po dobu rehydratace jsou 

prouţky uloţeny v rehydratační misce. Po ukončení rehydratace se nanesou vzorky do 

pohárků, které se nacházejí u anod. Cup loading je náročnější metoda, která se pouţívá 

v případě, ţe vzorky obsahují vysokou hladinu DNA, RNA nebo jiných velkých 

molekul, pro separaci bazických proteinů (pH 7-10) nebo pro vzorky, které obsahují 

vysokou koncentraci glykoproteinů [13]. 

  

 

2.3.2. Ekvilibrace IPG prouţků 

 

     Cílem ekvilibrace je převést bílkoviny do pufrů, které jsou vhodné pro redukci, 

alkylaci a SDS separaci. Ekvilibrace předchází separaci proteinů ve druhém rozměru. 

K IPG prouţkům se nejdříve přidá ekvilibrační roztok obsahující dithiotreithol (DTT). 

Redukující činidlo DTT slouţí k rozštěpení disulfidických můstků způsobených 

cysteinovými zbytky. Oxidace proteinů během 2-DE separace můţe vést k opětovnému 

vzniku disulfidických můstků. Proto se pouţívá ekvilibrační roztok s alkylačním 

činidlem (iodoacetamid). Iodoacetamid alkyluje  sulfonové skupiny a předchází tak re-

oxidaci. Součástí ekvilibračních roztoků je SDS. Tato komponenta nese negativní náboj 

a díky tomu vyrovnává nábojové rozdíly bílkovin při vzniku komplexu SDS-bílkovina 

[13]. 

 

2.3.3. Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu s SDS (SDS – PAGE) 

 

     Po separaci v prvním rozměru lze provést elektroforézu na polyakrylamidovém gelu 

(PAGE), kdy napětí aplikujeme kolmo vzhledem k původní orientaci elektrod. Proteiny 

poté migrují v druhém rozměru gelem čistě v závislosti na jejich velikosti. 



 12 

     Úspěšnost elektroforetické separace ve značné míře závisí na volbě vhodných 

podmínek pro provedení procesu, zejména na pouţitém pH, které má rozhodující vliv 

na stupeň disociace skupin separovaných látek a tedy i na velikosti jejich náboje. Velice 

důleţitým faktorem při elektroforéze na nosičích, je koncentrace gelu, resp.stupeň 

zesítění gelu. Porositu gelu (tedy prostupnost pro látky s různou molekulovou 

hmotností) lze volit podle očekávaného spektra separovaných látek. Gely se kupují 

hotové nebo se připravují v laboratořích. Nalévání gradientovych gelů můţe být řízené 

počítačem nebo ruční [12]. 

     Dělící gel, který je připravený běţným způsobem, se překryje asi 

jednocentimetrovou vrstvou tzv. startovního (zaostřovacího gelu) s velkými póry. 

V dělícím gelu se pouţije pufr o hodnotě pH 8,8. Pro přípravu zaostřovacího gelu se 

pouţije pufr jehoţ pH je asi o dvě jednotky niţší (pH 8,3-8,6). Tris-glycinový 

elektrodový pufr umístěný v nádobě má obvykle pH 8,3-8,6. Při zapnutí proudu ionty 

elektrodového pufru putují z nádoby do startovacího gelu a před nimi postupují ionty 

z tohoto gelu. Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným 

(SDS) je způsob separace výhradně pouţívaný pro bílkoviny. SDS je anioaktivní 

detergent, který nese poměrně vysoký náboj, a proto ve vazbě na bílkovinu vyrovnává 

nábojové rozdíly bílkovin a ty se pohybují v gelu jen podle velikosti. Všechny 

bílkoviny váţí SDS v konstantním poměru (asi 1,4g SDS na 1g bílkoviny) a tím 

charakteristicky mění svou konformaci. Výsledné komplexy SDS  bílkovina pak mají 

stejnou hodnotu povrchového náboje a jejich konformace se do té míry unifikuje tím, 

ţe relativní molekulová hmotnost bílkoviny odpovídá velikosti jejího komplexu s SDS. 

Následkem toho se při SDS-PAGE proteiny dělí na principu „molekulového síta“ tzn. 

jejich pohyblivost klesá se stoupající molekulovou hmotností. Relativní pohyblivost 

proteinů se při SDS-PAGE lineárně mění  s logaritmem jejich molekulových hmotností 

[12]. 

 

 

2.3.4. Detekce bílkovin v gelech 

  

     Po proběhnutí obou fází dvourozměrné elektroforézy je třeba proteiny vizualizovat 

některou z barvících či značících metod (chemických nebo radioaktivních). Při přípravě 

analytického gelu se vyuţívá barvení roztokem koloidního stříbra. Analytický gel 
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slouţí k prezentaci a anotaci proteinů. Pro preparativní gely musí být pouţito detekční 

barvení kompatibilní s MS. Preparativní gely se vyuţívají k identifikaci bílkovin 

hmotnostní spektrometrií (MS). Často pouţívanou metodou vizualizace proteinů je 

pouţití barviva Coomassie briliant blue(CBB). Toto barvení je kvantitativní a 

kompatibilní s MS. Pouţívá se klasická CBB R 250 (citlivost 50-100 mg) a koloidní G 

250 (citlivost 10-30 mg). Detekce stříbřením je metoda 10-100x citlivější neţ CBB. 

Principem je vazba stříbrných iontů na některé aminokyselinové zbytky. Tato metoda 

není  plně kvantitativní, přesto je hodně pouţívaná. Existuje také stříbření kompatibilní 

s MS (stříbření podle Vorma). 

     Fluorescenční barvení typu SYPRO (SYPRO Ruby, Orange) patří mezi jednoduché 

a kvantitaivní metody. Citlivostí jsou srovnatelné se stříbřením a zároveň jsou 

kompatibilní s MS. Zatím nejsou rozšířené kvůli vysoké ceně. 

     Analýza 2-D DIGE se provádí u předznačených vzorků, jejichţ proteinové sloţení 

se má srovnat. Poté jsou srovnány fluorescenční obrazce 2-D gelu při různých vlnových 

délkách. Vzhledem k tomu, ţe separace vzorků probíhá za identických podmínek, je 

omezen vliv odchylek 2-D analýzy.  

  

 

2.3.5. Skenování gelů 

 

     Pro zhodnocení pozice  a intenzity obarvených skvrn slouţí denzitometrie. Pro 

detekci proteinových skvrn se pouţívají denzitometry pracující na principu laseru či 

Carged-coupled device kamery (CCD kamery) pro snímání obrazu ve viditelném 

světle. Pro detekci fluorescence se pouţívají fluoroimagery. Fosfoimagery jsou citlivé 

na radioaktivní záření. Na nasnímaném obrazu se pomocí speciálního software 

(PDQuest nebo MELANIE ) detekují skvrny, odečítá se pozadí a navzájem se přiřazují 

skvrny na různých 2-DE gelech. Gely se vzájemně standardizují a kvantitativně 

vyhodnocují [8]. 
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2.4. Enzymatické štěpení 

 

     Pro identifikaci bílkovin pomocí MALDI-TOF MS je důleţité enzymové nebo 

chemické  štěpení proteinů a měření hmotnostních spekter proteolytických štěpů. 

Standardně se pouţívají dvě metody štěpení: štěpení v gelu („in gel“) a štěpení 

v roztoku („gel free“). Pro štěpení v gelu se připravují preparativní gely, které jsou 

obarveny modřením (Coomassie Briliant Blue G-250) nebo stříbřením kompatibilním 

s hmotnostní spektrometrií.  

     Nejčastěji se v proteomice pouţívá enzymatické štěpení pro vysokou specifikaci, 

dobrou účinnost a pro minimální vedlejší reakce. Při štěpení se musí hlídat pH 

reakčního pufru, poměr enzym / substrát, teplota a doba inkubace. 

     K enzymatickému štěpení se pouţívá trypsin patřící do skupiny proteolytických 

enzymů označovaných jako endoproteázy. Endoproteázy katalyzují hydrolýzu 

peptidových vazeb uvnitř řetězce. Optimální rozmezí při štěpení trypsinem je pH 7-9. 

Štěpícím místem je C-konec za aminokyselinami argininem a lysinem. V tomto místě 

dochází ke štěpení proteinu pouze pokud za lysinem a argininem nenásleduje prolin. 

Štěpení trypsinem probíhá 12 hodin při 37 °C. Pokud se pouţije methylovaný trypsin, 

tak se doba štěpení zkracuje na 30 min při 58 °C. Mezi další endoproteázy patří 

chymotrypsin, elastasa, pepsin, thermolysin atd. 

     Do skupiny exoproteáz se řadí aminopeptidázy a karboxypeptidázy. 

Aminopeptidázy katalyzují hydrolytické štěpení na N-konci aminokyseliny a 

karboxypeptidázy na C-konci aminokyseliny [8]. 

 

 

2.5. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

 

     Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je separační metoda, která se vyuţívá 

zejména pro analýzu nestálých a málo těkavých látek. Pomocí HPLC získáme 

kvalitativní informace vypočítáním retenčního času a kvantitativní informace 

charakterizované plochou píku. 

     HPLC patří mezi techniky nezávislé na elektroforéze (tzv. „gel free“ separační 

techniky). Výhodou je moţnost on-line či off-line propojení s hmotnostní spektrometrií.  
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Například off-line spojení se vyuţívá hlavně pro analýzu netěkavých látek s jejich 

následnou analýzou např. MALDI-TOF hmotnostním spektrometrem. Sbírané frakce 

vzorku z HPLC jsou nanášeny na MALDI destičky spolu s vhodnou matricí [15,16]. 

 

 

2.5.1. Princip HPLC 

  

     Jednotlivé sloţky směsi, které se mají separovat, se liší svou afinitou k oběma fázím. 

Dělené látky se liší průměrnou dobou setrvání v jednotlivých fázích. Po určité době se 

ustálí dynamická rovnováha (poměr látkových mnoţství kaţdé látky ve stacionární a 

mobilní fázi je konstantní).     

     Nepohyblivá, stacionární fáze (sorbent) má schopnost různou měrou zadrţovat 

jednotlivé součásti analyzované směsi. Druhá pohyblivá, mobilní fáze (eluent) pak 

vymývá  jednotlivé součásti směsi z nepohyblivé fáze a odnáší je ve směru toku různou 

rychlostí, čímţ dojde k jejich oddělení [18,19]. 

     Vlastní dělení látek v systému však závisí na brzdící síle (retenci). Míru zadrţování 

popisuje retenční čas (celkový čas, který příslušný analyt stráví v separační koloně), 

retenční objem (objem mobilní fáze, který musí projít kolonou, aby se příslušný analyt 

dostal od počátku ke konci separační kolony) a kapacitní faktor (poměr celkového 

mnoţství dělené chromatografované látky ve stacionární fázi k celkovému mnoţství 

této látky ve fázi mobilní). Rychlost postupu látky závisí na sorpční rovnováze, tj. čím 

pevněji se látka sorbuje na stacionární fázi, tím pomaleji v chromatografickém systému 

postupuje. 

     HPLC se řadí mezi kolonovou kapalinovou rozdělovací chromatografii. Vyuţívá 

distribuci látek mezi dvě fáze: mobilní (kapalinová) a stacionární (pevná), která je 

chemicky vázaná na inertním nosiči (silikagelu). Separační účinnost kapalinové 

kolonové chromatografie závisí na velikosti částic stacionární fáze. Čím menší a 

stejnoměrnější jsou jednotlivé částice stacionární fáze, tím větší je účinná plocha a 

separační účinnost. Mobilní fáze musí být zbavena rozpuštěných plynů probubláváním 

heliem nebo působením ultrazvuku za vakua [17,18]. 
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Obr. č. 1: Kapalinový chromatograf (obrázek byl převzat ze skript: K. Štulík, J. Ševčík, 

P.Coufal: Analytické separační metody, Praha 2004 ) 

 

2.5.2. Kapalinový chromatograf  

 

     U kapalinového chromatografu (viz obr. č. 1) je mobilní fáze čerpána vysokotlakým 

čerpadlem, které musí umoţňovat konstantní bezpulzní tok mobilní fáze o malé 

rychlosti (0,1 – 10 ml/min) za vysokého tlaku aţ 40 MPa. Dávkování roztoku vzorku 

lze provést jednak  speciální injekční mikrostříkačkou (lze dávkovat různé objemy) 

nebo dávkovacím kohoutem (lze dávkovat pevně daný objem avšak mnohem přesněji). 

     Kolony pro HPLC jsou rovné skleněné trubice o délce 10 aţ 25 cm a vnitřním 

průměru 3,4 nebo 4,6 mm naplněné sorbentem o průměru zrn 3,5 nebo 10 μm, který je 

drţen v koloně pomocí frit. Účinnost chromatografické kolony charakterizuje, míru 

rozšiřování zón separovaných látek na koloně (zóně analytu v chromatogramu 

odpovídá pík). Mírou účinnosti chromatografické kolony je počet teoretických pater 

dané kolony  a výškový ekvivalent teoretického patra. 

     Chromatografická kolona umoţňuje separaci látek s vysokou účinností a 

poţadovanou selektivitou. Má dobrou mechanickou odolnost vůči vysokým pracovním 

tlakům a musí být odolná vůči sloţkám mobilní fáze [15,18].      

     Na detektory pro HPLC jsou kladeny mimořádné poţadavky:  vysoká citlivost 

(detekce látek v roztoku v koncentraci ng aţ μg/ml), reprodukovatelnost a linearita 



 17 

odezvy  nezávislost odezvy na změně sloţení mobilní fáze při gradientové eluci a 

univerzálnost (detekce všech oddělených sloţek vzorku).  

     V současnosti se nejčastěji pouţívají spektrofotometrické detektory v ultrafialové i 

viditelné oblasti elektromagnetického záření. Vysoce selektivní a citlivé jsou 

fluorimetrické detektory. Vyuţívají se také amperometrické detektory, které mají tři 

elektrody (měrnou, srovnávací a pomocnou). Mezi další detektory patří detektor 

s diodovým polem (DAD) a hmotnostní spektrometr [20]. 

 

 

2.6. Hmotnostní spektrometrie na principu MALDI-TOF 

 

     Hmotnostní spektrometrie (Mass spectrometry, MS) je analytická metoda, která 

převádí vzorek na ionizovanou plynnou fázi a vzniklé ionty separuje podle hodnoty 

podílu jejich hmotnosti a náboje m/z. 

     K ionizaci vzorku laserem je třeba zajistit efektivní a kontrolovatelný přenos energie 

na vzorek a zároveň zamezit jeho tepelnému rozkladu. Toho je dosaţeno pokud 

molekula rezonančně  absorbuje při vlnové délce laseru a přenos energie se děje ve 

velmi krátkém čase (řádově v jednotkách aţ desítkách nanosekund) [21]. 

     Hmotnostní spektrometrie na principu MALDI (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization) patří mezi „měkké“ ionizační techniky. Řadí se mezi velmi 

citlivé metody. Dosahuje citlivosti na úrovni pikomolů. MS na principu MALDI-TOF 

se vyuţívá k identifikaci proteinů, kvantitativní analýze, k detekci chemických 

modifikací atd. Výhodou této metody je citlivost, rychlá a jednoduchá příprava vzorku 

[15]. 
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2.6.1. Hmotnostní spektrometr 

 

     Hmotnostní spektrometr je iontově optické zařízení, které ionty vytvoří nebo je 

emituje do plynného stavu. Z plynné směsi nenabitých fragmentů a iontů separuje 

nabité částice podle jejich hmot m/z (m – hmotnost iontu, z – náboj iontu).   

     Tři základní funkční sloţky hmotnostního spektrometru tvoří iontový zdroj, 

analyzátor a detektor. Součástí spektrometru je také systém zavádění vzorků, vakuový 

systém a řídící počítač (obr. č. 2).  

    

 

 

 

Obr. č. 2 : Schéma hmotnostního spektrometru 

 

 

2.6.1.1. Vstupní systémy 

 

     Vstupním systémem se myslí způsob vkládání nebo zavádění vzorků do 

hmotnostního spektrometru.  

     Při ionizaci laserem se pro ionizaci matrice (MALDI ) nanášejí roztoky vzorku 

mikropipetou manuálně nebo automaticky na kovové destičky s terčíky [15]. 

 

 

 

     2.6.1.2. Iontový zdroj  

 

Je zařízení, kde je analyzovaná látka převáděna na ionty. Zpravidla zde dochází 

také k převodu vzorku do plynné fáze. Jednou z ionizačních technik je laserová 
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desorpce za účasti matrice (MALDI). Pouţitím matrice se ionizační energie laseru 

přenáší na molekuly vzorku a tím se zabrání fragmentaci molekul, ke které docházelo 

při ionizování vzorku laserem přímo. Matrice se podílí na ionizaci analytu, kdy 

ionizačním mechanismem je přenos protonu. 

Matrice musí splňovat tyto poţadavky: absorbuje při vlnové délce pouţitého laseru 

(UV, IR), s analytem tvoří ţádoucí krystaly, matrice by měla být kyselina (přenos 

protonu na analyt). Pouţitá matrice by měla být stabilní, nereagující s analytem a 

nepříliš těkavá. Pouţívané matrice jsou např. kys. 2,5 dihydroxybenzoová, kys. α – 

kyano – 4 – hydroxyskořicová, kys. sinapová a kys. ferulová [24]. 

 

 

2.6.1.3. Hmotnostní analyzátor 

 

     Z iontového zdroje vystupuje směs obsahující ionty různých hmot m nesoucích 

jeden i více nábojů z a je třeba je před detekcí rozlišit. K rozlišení iontů podle jejich 

účinných hmot m/z slouţí hmotnostní analyzátory. Průletový analyzátor (TOF – Time – 

of – flight) je zaloţen na měření doby letu iontů „letovou“ trubicí, coţ je prázdná 

evakuovaná trubice. Ionty jsou urychleny elektrickým polem v němţ získají stejnou 

kinetickou energii. Proto se lehké ionty pohybují rychleji neţ ionty těţké. Průletový 

analyzátor vyţaduje pouţití iontového zdroje pracujícího v pulsním reţimu [16]. 

     U MALDI-TOF spektrometru můţeme zvýšit rozlišení za pouţití reflektoru a 

zpoţděné extrakce iontů (delayed ion extraction). Zpoţděná extrakce iontů spočívá 

v malém časovém posunu mezi desorpcí vzorku (zábleskem laseru) a aplikací  

urychlovacího napětí. Do značné míry vyrovnává rozdíly v původních rychlostech 

iontů, které vznikají v průběhu desorpce. 

     Reflektor je iontové zrcadlo, které je umístěno na konci letové trubice a odráţí ionty 

zpět po dráze mírně odchýlené od původní k detektoru. Reflektor zvyšuje rozlišení 

analyzátoru prodlouţením dráhy letu a také tím, ţe kompenzuje malé rozdíly 

v kinetické energii iontů téţe hmotnosti [22]. 

 

 

 

 



 20 

2.6.2. Hmotnostní spektrum  

 

     Hmotnostní spektrum představuje závislost odezvy detektoru intenzity iontového 

proudu a zároveň zobrazuje hodnotu signálu na hodnotě m/z. Nejintenzivnějšímu píku 

ve spektru přísluší hodnota 100%. V hmotnostním spektru obvykle pozorujeme pík 

odpovídající molekulárnímu iontu a píky odpovídající fragmentovým iontům. 

     Jako molekulární ion je označován ion, který obsahuje izotop s vyšším přirozeným 

zastoupením. V určení struktury má velký význam. Musí splňovat tyto podmínky: je to 

ion s nejvyšší hmotností ve spektru (s výjimkou izotopických píků), má nepárový 

elektron,  doplňuje ostatní ionty ve spektru. Pro molekulární ion platí, ţe s rostoucím 

počtem násobných vazeb a cyklů v molekule roste intenzita píku [23].  

       

 

2.6.3. Identifikace bílkovin  

 

     Identifikace proteinů je zaloţena na principu mapování molekulových hmotností  

peptidů (peptide mass fingerprinting-PMF). Porovnávají se experimentálně získané 

hmotnosti peptidů s teoretickými hmotnostmi, které jsou odvozeny na základě znalosti 

primární struktury a štěpících míst [21]. Hodnocení experimentálních výsledků probíhá 

pomocí programů (Protein Prospector nebo Mascot) dostupných na Internetu. Tyto 

programy také vyuţívají dostupné databáze proteinových sekvencí (např. NCBI). U 

kaţdého proteinu je uvedeno skóre, které vystihuje spolehlivost výsledků, počet 

identifikovaných peptidů, procento pokrytí aminokyselinové sekvence, název proteinu, 

organismus, teoretická hodnota molekulové hmotnosti, pI atd. [24]. 
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3.1. Materiál 

 

3.1.1. Biologický materiál 

 

 Bakterie Coxiella burnetii fáze I, kmen RSA 

 

 

3.1.2. Přístroje a pomůcky 

 

 Analytické váhy AX 105, Mettler-Toledo, Greifensee, Švýcarsko 

  Automatické mikropipety Pipetman Ultra, Gilson, Middleton, Wisconsin, USA 

 Automatické mikropipety Proline, Biohit, Helsinky, Finsko 

 Centrifuga JOUAN A14, Jouan, Francie 

 Centrifuga JOUAN BR4i, Jouan, Francie 

 Gradientní mixér Gradient former 395, Bio-Rad, Hercules, Kalifornie, USA 

 Hmotnostní spektrometr Voyager-DE STR, Perseptive Biosysteme,  

      Framingham, Maine, USA 

 Hybridizér HYBRIDISER HB-1D, Techne, Cambridge, Velká Británie 

 HPLC Alliance 2695XC firmy Waters, Maine, USA 

 Chladící zařízení Multitemp II, Uppsala, Švédsko 

 Chladící zařízení Refrigerated Recirculator Model 4860, Bio-Rad, Hercules,    

       Kalifornie, USA 

 Inkubátor INKUBATOR 1000, Heidolph Instruments, Schwabach, Německo 

 Inkubátor Orbital Shakinkg Incubator S16, ShelLab, Cornelius, Oregon, USA 

 Laminární box S@FE FLOW 1.2, Bio-air Instruments, Siziano, Itálie 

 LKB-Multiphor II,Pharmacia, Uppsala, Švédsko 

 Magnetická míchačka Hotplate & Stirrer JENWAY 1000, Dunmow, Velká Británie 

 MICROCON centrifugační filtry YM 10, Millipore, Bedford, MA  

 Mrazící box PowerFREEZE –87 °C VXE, Jouan, Francie 

 MS 1 minishaker, IKA, Wilmington, Severní Karolina, USA 

 MS2 minishaker, IKA, Wilmington, Severní Karolina, USA 

 Orbitální třepačka Cymatics, Naperville, Illinois, USA 
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 pH metr inoLab Level 1, Wiessenschaftelich-Technische Werkstätten GmbH, 

Weilheim, Německo 

 PROTEAN II Multi-Cell, Bio-Rad, Richmont, Kalifornie, USA 

 PROTEN Plus Dodeca Cell, Bio-Rad, Richmont, Kalifornia, USA 

 Protein IEF Cell, Bio-Rad, Richmont, Kalifornie, USA 

 Příruční densitometr  CO8000 Cell Density Meter, WPA  Biowave, Cambridge,  Velká 

Británie 

 Q-TOF Ultimax API Micromass, Velká Británie 

 Rychlováhy NAGATA AK 15000, Nagata Seiki Co., Ltd, Niigata-ken, Japonsko 

 Sonikační lázeň Ultrasonic LC 30 H, Elma, Německo 

 Speed Vac, Eppendorf, Hamburg, Německo 

 Stanice KODAK Image Station 2000R, Eastman Kodak Company, Rochester,   New 

York, USA 

 Spektrofotometr HELIOS GAMMA, Thermo Spectronic, Cambridge, Velká Británie 

 Termomixer, Eppendorf, Hamburg, Německo 

 Třepačka PROMAX 1020, Heidolf Instruments, Schwabach, Německo 

 Třepačka RED ROTOR, Hoefer Pharmacia Biotech, San Francisco, Kalifornie,    USA 

 Zdroj elektrického napětí a proudu EC 6000P, Hoefer Pharmacia Biotech, San 

Francisco, Kalifornia, USA 

 Zdroj elektrického napětí a proudu PowerPac Universal, Bio-Rad, Hercules, Kalifornie, 

USA 

 Běţný laboratorní materiál: skleněné zkumavky, plastové zkumavky, zátky na baňky, 

plastové pipety, očkovací klička, misky na barvení gelů, pinzeta, skalpel, filtrační papír, 

odměrné válce, celofán    

 

 

3.1.3. Chemikálie 

 

 Aceton, Fluka, Buchs, Švýcarsko 

 ACN, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Agaróza, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Akrylamid, USB (Amersham Pharmacia Bitecg), Uppsala, Švédsko 
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 Amfolyty pH 9-11 40%, Fluka, Buchs, Švýcarsko 

 APS, Bio-Rad, Richmond, Kalifornie, USA 

 Benzonase 90+%, 324 U/ml, Sigma, ST. Louis, Montana, USA 

 Bicinchonic Acid Protein Assay Kit, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Bromfenolová modř, Serva, Heidelberg, Německo 

 Colloidal Blue Staining Kit (Coomassie G 250), Novex, Carlsbad, Kalifornie, USA 

 Complete, EDTA-free, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Německo 

 De Streak reagent 12μl / 1ml, Amersham Pharmacia Biotech Uppsala, Švédsko 

 Deionizovaná voda, Těchonín 

 DOCH, USB Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Švédsko 

 Dusičnan stříbrný, Sigma, ST. Louis, Montana, USA 

 Formaldehyd, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Glutaraldehyd, Fluka, Buchs, Švýcarsko 

 Glycerol, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Glycin, Sigma, ST. Louis, Montana, USA 

 Hydrogenfosforečnan sodný monohydrát, USB (Amersham Pharmacia Biotech), 

Uppsala, Švédsko 

 Hydrogenuhličitan amonný, Fluka, Buchs, Švédsko 

 Hydroxid amonný, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Hydroxid sodný, Merck, Darmstadt, Německo 

 Chamberlainovo médium, Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové 

 CHAPS, USB (Amersham Pharmacia Biotech), Uppsala, Švédsko 

 Chlorid draselný, Fluka, Buchs, Švýcarsko 

 Chlorid sodný, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Iodoacetamid, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Inhibitory proteáz, EDTA free, Boehringer, Mannheim, SRN 

 IPG-prouţky Immobiline DryStrip pH 3-10, 18 cm, Amersham Pharmacia Biotech 

Uppsala, Švédsko 

 IPG Buffer pH 3-10, Amersham Pharmacia Biotech, Uppsala, Švédsko 

 Kyselina citronová, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Kyselina octová, Fluka, Buchs, Švýcarsko 

 Methanol, Fluka, buchs, Švýcarsko 
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 Močovina, USB (Amersham Pharmacia Biotech), Uppsala, Švédsko 

 NDS, Fluka, Buchs, Německo 

 Octan sodný,Merck, Darmstadt, Německo 

 Parafínový olej, Merck, Darmstadt, Německo 

 PDA, Bio-Rad, Richmont, Kalifornie, USA 

 Peptide calibration MIX 1 1000-2500 Da, LaserBio Labs, Francie 

 ReadyPrep 2-D Cleanup Kit, Bio-Rad, Hercules, Kalifornie, USA 

 Sekundární butanol, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 SDS, Bio-Rad, Richmont, Kalifornie, USA 

 Síran amonný, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 TCA, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 TEMED, USB (Amersham Pharmacia Biotech), Uppsala, Švédsko 

 TFA, Fluka, Buchs, Švýcarsko 

 Thiomočovina, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Thiosulfát, Merck, Darmstadt, Německo 

 TRIS, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 TRIS-HCI, Sigma, St. Louis, Montana, USA 

 Trypsin, Promega, Madson, Wisconsin, USA 

 

 

3.1.4. Software 

 

 PDQuest, verze 7.3.1, Bio-Rad, Hercules, Kalifornie, USA 

 KODAK 1D Image Analysis Software, Eastman Kodak Company, Rochester, New 

York, USA [27] 

 VOYAGER CONTROL PANEL, Perseptive Biosysteme, Framingham, Maine, USA 

[28]  

 DATA EXPLORER, Perseptive Biosysteme, Framingham, Maine, USA [29] 

 PROTEIN PROSPECTOR  MS-FIT 
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3.2. Příprava vzorku 

 

3.2.1. Celobuněčné lyzáty 

 

     Připravená suspenze se promíchá a nechá se centrifugovat 30 minut při teplotě 4 °C 

a rychlosti otáček 4000 g. Do zkumavek se přidá 2 ml PBS, důkladně se resuspenduje a 

přenese do 1,5 ml eppendorfky. Poté se centrifuguje 30 minut při teplotě 4 °C a 4000 g. 

Nechá se rozmrazit LPA pufr (28 mM Tris-HCl, 22 mM Tris-Base, 200 mM DTT, 0,3 

% SDS) a odebere se poţadované mnoţství (na 5 ploten 1 ml LPA pufru). K pufru se 

přidají EDTA free inhibitory proteáz (400 μl inhibitorů proteáz do 1 ml pufru). Připraví 

se vroucí lázeň nebo se můţe pouţít termoblok předehřátý na 95 °C. Sediment se 

resuspenduje v LPA lyzovacím pufru s inhibitory proteáz. Suspenze se několikrát 

protáhne přes pipetovací špičku a pořádně se promíchá. Roztok je kalný, vyčeří se po 

povaření ve vodní lázni na mírném plameni po dobu 3 minut. Poté se eppendorfka vloţí 

na 5 minut do ledu. Do ochlazeného roztoku se přidá 30 U/ml benzonázy (připraví se 

zásobní roztok: 1 μl benzonázy a 9 μl LPA pufru, z tohoto zásobního roztoku se 

pipetuje 1 μl k 1 ml vzorku, zásobní roztok se zamrazí na –20 °C). Roztok se kultivuje 

55 minut v termomixéru při 7-8 °C za mírného třepání (termomixér se zapne hodinu 

před pouţitím). Po kultivaci se 20 minut centrifuguje, při teplotě 4 °C a 140 000 g. 

Pokud se vytvoří sediment, odebere se supernatant do nově označené eppendorfky a 

zamrazí se na –20 °C.  

 

 

3.2.2. Acetonitrilové extrakty 

 

     Ze dvou kultivačních ploten se setře narostlá bakteriální kultura do 3-5 ml 

fyziologického roztoku. Vzorek se 1 minutu vortexuje a následně centrifuguje 15 minut 

při 10 °C a rychlosti otáčení 5 000 g. Po centrifugaci se odstraní supernatant a sediment 

se protřepe ve zbytku kapaliny na vortexu. Mikroby se resuspendují ve 400 μl 

acetonitrilového roztoku (70 : 30, AcN : 0,5% TFA ve vodě). Acetonitrilový roztok se 

přidává postupně. Nejdříve se ke vzorku přidá 200 μl acetonitrilového roztoku, pořádně 

se vortexuje a poté se přidá zbytek. Vzorek se nechá intenzivně třepat na vortexu 5 
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minut. Pak se provede centrifugace 30 minut při 10 °C a rychlosti otáčení 10 000 g. Po 

skončení centrifugace se odebere supernatant a sediment se inaktivuje. Část 

supernatantu se vyseje na plotnu (test negativního růstu bakterii) a zbytek supernatantu 

se uloţí do lednice na –20 °C. 

 

 

3.2.3. Purifikace bílkovin 

 

     Bakterie získány kultivací v kuřecích embryích obsahovaly mimo bakteriálních 

proteinů také proteiny kuřecí. Bez purifikace se nedařilo provést přesné rozdělení 

proteinů na 2-DE a při analýze proteinových skvrn hmotnostní spektrometrií byly 

většinou identifikovány proteiny kuřecích zárodků. Proto se začala pouţívat purifikace 

podle autorů Wessel a Flügge [10], která byla aplikována ještě před přípravou vzorků 

pro elektroforézu nebo acetonitrilového extraktu.  

 

 

3.2.4. Stanovení bílkovin 

 

     Nejdříve se připraví 40 ml roztoku činidla BCA (Bicinchonic acid solution). Roztok 

BCA se připraví smícháním roztoku A (BCA) s roztokem B (copper II sulfate) 

v poměru 50 : 1. K 1 μl vzorku se do eppendorfky přidá 1μ deionizované vody. Pro 

kaţdý zkoumaný vzorek se připraví 2 eppendorfky. Jako standard se pouţívá BSA 

(bovine serum albumin), připravuje se 6 standardů, které se pouţívají pro sestrojení 

kalibrační křivky (viz tabulka 1) 
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Tabulka 1: Příprava kalibračních vzorků. 

 

pořadí 

eppendorfek 

H2O     

(μl) 

st/set   

(μl) 

činidlo 

(ml) 

1 50 - 1 

2 40 10 1 

3 30 20 1 

4 20 30 1 

5 10 40 1 

6 - 50 1 

 

 

 

     Činidlo se přidává jako poslední ke všem vzorkům a standardům, přičemţ se 

nejdříve dává ke standardům. Vzorky s činidlem se třepou na vortexu a poté se inkubují 

30 minut při 37 °C. Přístroj HELIOS na měření koncentrace bílkovin se zapne 15-30 

minut před začátkem měření. Měří se při vlnové délce 562 nm. Po ukončení inkubace 

se vzorky ochladí pod studenou vodou. Nejdříve se změří standardy, pak se vzorky  

protřepou, vloţí do kyvetky a ta se zasune do přístroje. Po změření všech kalibračních 

vzorků se objeví kalibrační křivka a pokračuje se v měření vzorku. 

 

 

3.3. Dvourozměrná elektroforéza 

 

3.3.1. Pasivní in gel rehydratace a isoelektrická fokusace 

 

     Vzorek se smísí  s rehydratačním pufrem (6 M močovina, 2 M Thiomočovina, 

4% CHAPS, 40 mM Tris-baze, 0, 5% roztok bromfenolová modř, IPG Buffer). IPG 

prouţky se vyndají z mrazícího boxu a poloţí do ţlábků rehydratační misky gelem 

nahoru. Na místech elektrod se přiloţí zvlhčený filtrační papírek. Na straně anody se 

přiloţí papírky s DTT. Elektrody a komůrky se dají na vzorek. IPG prouţky se 

převrství asi 1 ml minerálního oleje. Nyní se nanese vzorek do komůrek. Rehydratační 

miska se překryje víkem a spustí se pasivní rehydratace prouţků. Pasivní rehydratace 
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probíhá 16 hodin (přes noc) při 20 °C. V průběhu hydratace se proteiny absorbují ze 

vzorku do gelu. Po ukončení rehydratace je spuštěna vlastní IEF. Před spuštěním IEF se 

na IPG prouţky poloţí zvlhčené prouţky IEF-filtračního papíru a přes ně se poloţí 

elektrody. Na přístroji se zvolí předem nastavený program (viz tabulka 2) a pustí se IEF 

probíhající při 20 °C. Po ukončení fokusace se IPG prouţky vloţí do skleněných 

zkumavek a zmrazí se na –80 °C. 

 

 

Tabulka  2: Nastavení isoelektrické fokusace. 

 

el. napětí 

(V) 

zvolený   

mód 

čas    

(hod) 

0-300 RAPID 2 

300-900 LINEAR 1 

900-2100 LINEAR 

1‘ 20 

min 

2100-3500 LINEAR 1 

3500 RAPID 1 

 

 

 

3.3.2. Lití gelů 

 

     Po IEF se připraví roztok pro nalití čtyř 12% gelů (rotok akrylamidu + PDA, 1, 5 M 

Tris–HCl, deionizovaná voda, po odvzdušnění se přidá 10% SDS, 10% APS, TEMED). 

Během rozpouštění akrylamidu a PDA se připraví skla pro lití gelů. Sklo se musí před 

pouţitím očistit koncentrovaným lihem, vysušit a poté upevnit do stojanu. Mezi skla se 

lije připravený roztok pomocí automatické pipety. Na kaţdý gel se vezme 5,7 ml 

roztoku. Gel se musí lít po skle tak, aby nevznikly vzduchové bubliny. Takto nalitý gel 

se převrství roztokem sekundárního butanolu saturovaného vodou. Roztok 

saturovaného sekundárního butanolu zarovná horní konec gelu a zamezí přístupu 

vzduchu. Polymerace trvá 1 hodinu. 
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3.3.3. Ekvilibrace IPG-prouţků 

 

     Ekvilibrace IPG-prouţků by měla být hotová zároveň s polymerací gelů, musí se 

začít s ekvilibrací asi půl hodiny před ukončením polymerace. Zkumavky, ve kterých 

jsou uloţeny zmraţené stripy se v dlani zahřejí, aby se mohly otevřít. Do otevřené 

zkumavky se přidá ekvilibrační roztok s DTT (močovina, 2% SDS, 1,5 M Tris pH 8,8 

s 0,4% SDS, glycerol, DTT,  deionizovaná voda) a nechá se 15 minut třepat. Poté se 

roztok slije a přidá se ekvilibrační roztok s iodoacetamidem a 0,5% bromfenolovou 

modří a opět se nechá třepat 15 minut. Během ekvilibrace se roztaví 0,5% roztok 

agarózy v horním pufru. 

 

 

3.3.4. Přenesení a zakotvení ekvilibrovaných IPG-prouţků do SDS-

polyakrylamidového gelu 

 

     Poté, co se z gelů slije sekundární butanol saturovaný vodou, mohou se dát na gely 

ekvilibrované IPG-prouţky. Do injekční stříkačky se nabere 1 ml roztoku agarózy a bez 

bublin se nanese mezi skla. IPG-prouţek se musí gelu dotýkat po celé své délce. Po 

ztuhnutí dojde agaróza k pevnému ukotvení ke gelu.  

 

 

3.3.5. Elektroforéza na SDS-polyakrylamidovém gelu  

 

     Skla s gelem a ukotveným IPG-prouţkem se upevní aparatury. Takto připravený gel 

se vloţí do menší nádoby, do které se nalije do poloviny horní pufr (50 mM Tris, 0,1% 

SDS, glycin, deionizovaná voda). Do větší nádoby se nalije 1/3 dolního pufru. Menší 

nádoba s gely se vloţí do větší tak, aby pod gely nebyly ţádné bubliny. Dolijí se pufry 

a přidělá se víko s elektrodami. Zapne se přístroj MINIPROTEAN III Multi Cell a 

nastaví se podmínky elektroforézy (viz tabulka 3). Po spuštění a ukončení elektroforézy 

se zapíše dosaţený elektrický proud (viz tabulka 4). Elektroforéza je ukončena po 

vyplavení bromfenolové modři z gelu. Aparatura se rozebere, slije se pufr a gel se můţe 

vyjmout ze skel. Gely se označí pomocí seříznutí růţků a přenesou do skleněné 

vaničky, ve které je 100 ml deionizované vody. 
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Tabulka 3: Podmínky elektroforézy. 

 

el. proud 

(mA) 

el. napětí 

(V) 

příkon 

(W) 

počet 

volthodin 

(Vh) 

doba trvání 

(hod) 

10 500 100  1΄30min 

80 500 100 1327 5 

 

 

 

Tabulka 4: Hodnoty elektrického proudu. 

 

počáteční    el. 

proud (mA) 

konečný el. 

proud (mA) 

68 29 

70 30 

 

 

 

3.3.6. Barvení gelů 

 

3.3.6.1. Barvení gelů modřením za pouţití Coomassie blue G-250 

Colloidal Blue Staining KIT 

 

     Z vaničky se odsaje deionizovaná voda a ke gelům se naleje barvící roztok (20% 

methanol, 20% KIT-A, 5% KIT-B, deionizovaná voda). Barvení probíhá přes noc při 

pokojové teplotě za mírného třepání. Druhý den se barvící roztok odsaje a ke gelům se 

nalije 100 ml deionizované vody, aby došlo k odbarvení. Gely se nechají 

v deionizované vodě 2x 30 minut. Poté se nalije fixační roztok (40% methanol, 10% 

kyselina octová, deionizovaná voda), který se během dne několikrát vymění. Další den 
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se gely zataví s fixačním roztokem do celofánu. Zatavené gely se popíšou a uschovají 

do lednice.  

 

 

3.3.6.2. Barvení gelů stříbřením podle Shevchenka 

 

     Po elektroforéze se gely propláchnou v deionizované vodě a poté se fixují 20 minut 

v roztoku 50% methanolu a 5% kyseliny octové. Následně se gely nechají promývat 

v 50% methanolu, po 10 minutách se gely přenesou do deionizované vody, kde se 

nechají přes noc. Ráno se promyjí 60 vteřin v 0,02% thiosíranu sodného a poté se 2x po 

1 minutě  propláchnou v deionizované vodě. Po propláchnutí se 20 minut inkubují ve 

studeném 0,1% dusičnanu stříbrném. Následuje promytí v deionizované vodě 2x1 

minutu a po promytí se gely vloţí do roztoku vývojky (2% uhličitan sodný s čerstvě 

přidaným formaldehydem do 0,04%). Pokud se změní barva vývojky do ţluta, vymění 

se za novou. Po dosaţení zbarvení skvrn se vyvíjení ukončí pomocí stop lázně (5% 

kyselina octová), která se nechá působit 3x 5 minut. Stříbřené gely se uchovávají 

zatavené v 1% kyselině octové v lednici při 4 °C.  

 

 

3.3.7. Digitalizace a softwarová analýza proteinových map 

 

     Gely se skenují pomocí přístroje KODAK. Naskenované gely se uloţí a dále 

zpracovávají pomocí softwaru PDQuest. Cílem softwarové analýzy je porovnat a 

vyhodnotit skvrny na gelech. 
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3.4. Enzymatické štěpení 

 

    3.4.1. Štěpení v gelu („in gel“) 

 

     Z modřených nebo stříbřených gelů se vyřízne vybraná proteinová skvrna a vloţí se 

do eppendorfky. Špičkou se gel rozmělní o stěnu eppendorfky na menší části. Přidá se 

200 μl roztoku na odstranění barvy (pro modřený gel: 100 mM Tris/HCl pH 8,5 v 50% 

AcN a pro stříbřený gel: 30 mM hexakyanoţelezitanu draselného s 100 mM 

thiosíranem sodným v poměru 1:1). Nechá se 20 minut míchat v termomixéru při 30 °C 

a rychlosti třepání 1500 g, odstraní se supernatant a gel se promyje přidáním 

promývacího pufru (pro modřený gel: 100 mM Tris/HCl pH 8,5 v 50% AcN), pro 

stříbření gel: 50% metanol /40% deionizovaná voda /10% kyselina octová). Nechá se 

20 minut míchat v termomixéru při 30 °C a rychlosti třepání 1500g, odstraní se 

supernatant a ke kouskům gelu se přidá 200 μl ekvilibračního pufru (50 mM 

hydrogenuhličitan amonný pH 7,8 v 5% AcN. Vzorky se nechají 30 minut míchat 

v termomixéru při 30 °C a 1500 g. Po skončení ekvilibrace se z eppendorfek  odstraní 

supernatant. Otevřené zkumavky s kousky gelu se vloţí do Speed-Vacu, kde se gel  

nechá úplně vysušit (asi 30 minut). Ke kaţdému vzorku je přidáno 2,5 μl roztoku 

sloţeného z  0,5 μl štěpícího enzymu (trypsin, 1 μg/ 5 μl v rekonstitučním pufru-50 mM 

kyselina octová) s 2 μl štěpícího pufru (0,1% n-oktyl glukosid, 50 mM 

hydrogenuhličitan amonný pH 7,8 v 5% AcN. Gel se nechá bobtnat 20 minut při 4 °C. 

Poté se vzorky převrství 20-30 μl štěpícího pufru tak, aby byly zakryty kousky gelu. 

Eppendorfky s gely se vloţí do termomixéru a nechají se inkubovat přes noc při 37 °C a 

rychlosti otáčení 1500 g. Štěpení se zastaví přidáním 5 μl 0,5% TFA v 95% 

acetonitrilu. 

 

3.4.2. Štěpení na filtrech MICROCON 

 

     Na 1,5 ml eppendorfku se nasadí filtr MICROCON. Na filtr je pipetováno 100 μl 

vzorku. Poté se na filtr přidá 300 μl gua-pufru (57 g guanidine-HCl, 614 mg TRIZMA-

HCl, 740 mg TRIZMA- base, 58 mg EDTA, 100 ml H2O) a centrifuguje se 1 hodinu 

při 12 000 g. Po centrifugaci se přidá 400 μl BMS (2 mg/ml gua-pufru). Poté je vzorek 

na filtru inkubován bez míchání 1 hodinu při 50 °C. Po skončení inkubace se přidá 100 
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μl roztoku 100 mg/ml kyseliny jodooctové. Vzorek se inkubuje 30 minut při 37 °C a 

poté centrifuguje 1 hodinu při 12 000 g. Následuje promytí vzorku roztokem 50 mM 

hydrogenuhličitanu amonného. Vzorek se promyje 2x centrifugací při 12 000 g. K 50 μl 

roztoku se přidá 10 μg/ml trypsinu a 350 μl 50 mM hydrogenuhličitanu amonného. 

Vzorek se inkubuje přes noc při 37 °C. Filtrát byl pouţit pro HPLC.  

 

 

3.5. HPLC 

 

     Vzorky acetonitrilových extraktů štěpené trypsinem se nejdříve na Speed-Vacu 

odpaří na 150 μl (doba odpařování je asi 1 hod). Mezi tím se připraví provoz HPLC 

Alliance 2695XC firmy Waters. Kolona se promyje methanolem. Při promývání se 

sleduje, zda tlak nekolísá. Pro separaci proteinů acetonitrilových extraktů byla pouţita 

kolona C 18 Atlantis.Připraví se mobilní fáze: pufr A (0,1% TFA), pufr B (80% AcN, 

0,1% TFA). Vlastní separace vzorku probíhá při průtoku 300 μl/ min. Kolonou protéká 

mobilní fáze o sloţení A : B (95 : 5). Teplota při separaci je 25 °C. Detekce se provádí 

UV detektorem při vlnové délce 215 nm. Nejdříve se provede 2x zkušební nástřik 

(blank 10 μl vody). Po blanku se nastříkne standard (5 μl β-kaseinu o koncentraci 20,5 

μmol/ μl). Pokud se standard  separuje, můţe se nastříknout vzorek (100 μl ). Od šesté 

minuty se jímá 30 frakcí po 30 sekundách. Frakce se popíšou a zakoncentrují na 50 μl. 

Po separaci vzorků protéká kolonou mobilní fáze o sloţení A : B (30 : 70) při průtoku 

300 μl/ min a teplotě 25 °C. Frakce se proměřují na hmotnostním spektrometru 

MALDI-TOF v reflektronovém módu.   

 

 

3.6. Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF 

 

3.6.1. Příprava standardu 

 

     Jako standard se pouţívá Peptide calibration MIX 1 1000-2500 Da. Tato kalibrační 

směs obsahuje tyto sloţky: angiotensin I., angiotensin II., ATCH clip (1-17), ATCH clip 

(18-39). K 1μl Peptide Calibration MIX 1 se přidá 9 μl roztoku matrice. Jako matrice se 

pouţívá 2,5-dihydroxybenzoová kyselina v koncentraci 50 mg/ml (LaserBio Labs, Francie) 
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pro měření vzorků v pozitivním reflektronovým módu nebo kyselina sinapová 

v koncentraci 10 mg/ml (LaserBio Labs, Francie) pro měření vzorků v lineárním módu. 

 

 

3.6.2. Nanášení vzorků 

 

     Vzorky se nanáší na kovovou destičku. Před nanesením vzorku se musí destička co 

nejlépe očistit. Pro čištění se smíchá 35 ml deionizované vody, 10 ml 60% methanolu, 

5 ml ledové kyseliny octové. Vše se nalije do Petriho misky a destička se nechá 

odmočit. Nakonec se ještě opláchne 100% ACN. Poté se můţe nanést 0,5 nebo 1,0 μl 

roztoku od kaţdého vzorku. Po zaschnutí se vzorky převrství 0,5 nebo 1,0 μl matrice a 

čeká se do vykrystalizování matrice se vzorkem. Při nanášení vzorků se poznamenávají 

obsazené pozice na papír, který kopíruje destičku. 

 

 

3.6.3. Měření na MALDI-TOF MS 

 

     Po zapnutí přístroje Voyager-DE STR MALDI-TOF (Perspective Biosystems, 

Framingham, MA, USA), kamery a digitazeru se v počítači spustí program Voyager 

Control Panel. Poté se nechá vyjet drţák na destičku a destička se do něho zasune. 

Nejdříve se měří standard, podle kterého se kalibruje přístroj. Podle papírové předlohy 

se najde pozice standardu, který se ukáţe na obrazovce. Na standard se nechají dopadat 

laserové paprsky. Měření se opakuje 2-3 krát. Získaná spektra se akumulují a výsledné 

spektrum se ukládá. Po kalibraci se měří vzorky stejně jako se měřil standard. Získaná 

spektra se upraví v programu DATA EXPLORER (upravení základní linie, rekalibrace 

na štěpy trypsinu, deisotopizace). Do programu EXCEL se zkopíruje seznam hmotností 

monoizotopických píků. 

V lineárním pozitivním módu se měří vzorky celých acetonitrilových extraktů nebo 

jejich frakcí z HPLC. Vzorky acetonitrilových  extraktů po štěpení trypsinem nebo 

jejich frakcí z HPLC se měří v reflektronovém módu. 
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3.6.4. Vyhodnocení spekter  

 

     Hmotnosti píků se vloţí do programu PROTEIN PROSPECTOR MS-FIT (http:// 

prospector.ucsf.edu). Nastaví se parametry, podle kterých dojde k porovnání 

naměřených spekter s teoretickými spektry ve vybrané databázi (viz tabulka 5). 

Výsledkem je seznam proteinů, jejichţ teoretickému spektru s určitou 

pravděpodobností odpovídá naměřené spektrum. U kaţdého proteinu je uvedeno: 

mowse score (s jakou pravděpodobností se jedná o daný protein), masses matched 

(kolik ze zadaných píků se nachází v nalezeném proteinu), teoretická molekulová 

hmotnost a pI proteinu, název proteinu. 

 

 

Tabulka 5: Nastavení parametrů v programu PROTEIN PROSPECTOR MS-FIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

srovnávací databáze Coxiella burnetii 

minimální počet 

shodných píků 4 

tolerance hmotnosti 

peptidu 150 ppm 

štěpící enzym trypsin 

modifikace cysteinu 

karbamidomethylace 

jodoacetamidem 

moţné modifikace oxidace methioninu 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Výsledky 
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     K proteomové analýze C. burnetii byly pouţity tři různé postupy vedoucí 

k identifikaci proteinů. Postupy jednotlivých experimentů jsou znázorněny ve schématu 

(obr. č. 3). Jako první byla zvolena metoda separace proteinů pomocí dvourozměrné 

elektroforézy. Ve druhém postupu byl pouţit „gel free“ proteomický přístup zaloţený na 

separaci vzorků  pomocí HPLC. U třetího experimentu byl zvolen postup pro rychlou 

detekci biologických agens, zaloţený na rychlé analýze proteinů extrahovaných 

acetonitrilem. 

 

 

 

Obr. č. 3:  Schéma postupu tří experimentů identifikace proteinů C. burnetii 
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Při stanovení bílkoviny se měří absorbance na spektrofotometru HELIOS. Byla 

naměřena absorbance 0,853 při vlnové délce 562 nm. Zjištěná koncentrace bílkovin 

6,38 mg/ml slouţí k vypočítání objemu nanášky na IPG- prouţek. 

  

Ad.1 

Po IEF, ekvilibraci a dvourozměrné elektroforéze se gely detekují stříbřením (obr. 

č. 4) a modřením. Stříbřené gely se pouţívají pro digitalizaci a poté se vyhodnocují 

pomocí softwaru PDQuest. Modřené gely se pouţívají pro vlastní MALDI-TOF 

analýzu. 

 

 

 

Obr. č. 4:  Stříbřená referenční 2-DE mapa celobuněčného lyzátu pH 3-10 C. burnetii, 

kmen RSA 493, červeně zakrouţkované skvrny označují identifikované proteiny 
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Pomocí softwarové analýzy se vyberou a označí skvrny, u kterých se provede 

analýza hmotnostní spektrometrií. Vybrané skvrny se vyhledají na modřeném gelu, 

vyříznou a připraví se vzorky pro hmotnostní spektrometrii (obr. č. 5). Získané 

hmotnosti monoizotopických píků se vloţí do programu PROTEIN PROSPECTOR 

MS-FIT (tabulka 6) a podrobí se identifikaci proteinů (tabulka 7). 

 

Tabulka 6:  Výstup z databáze PROTEIN PROSPECTOR MS-FIT 

 

Tabulka 7:  Identifikované proteiny bakterie C. burnetii  

 

 Název proteinu/ organismus M[kDa] teoretická/ 

naměřená 

pI    

teoretický/naměře

ný 

Pokrytí 

sekvence 

[%] 

A Chaperone protein DnaK (Heat 

shock 70 kDa protein)    

C.burnetii RSA 493 

70.8/ 69.0 5.1/ 4.9-5.1 

29 

B Chaperonin protein, 60 kDa 

(groEL protein, Heat shock 

protein B), C.burnetii RSA 493 

58.3/ 55.2 5.1/ 4.8-5.2 

52 

C DnaJ-like protein djlA 

(Mucoidy activation protein 

muc Z C.burnetii RSA 493 

31.3/ 36.4 10.0/ 5.1-5.4 

48 

D Elongation factor Ts (EF-Ts) 31.8.1932 5.9/ 5.7 
37 

E Ribosomal protein L7/ L 12 

C.burnetii RSA 493 

10.5/ 10.0 4.7/ 4.5 

68 

F Chaperonin, 10 kDa (gro ES 

protein, Heat shock protein A) 

C.burnetii RSA 493 

10.5/ 10.0 5.2/ 4.7-5.0 

83 

 

 

m/z 

Submitted 

MH+ 

Matched 

Delta  

ppm Modific. Start End 

Missed 

Cleavages Database Sequence 

719.3488 719.3477 1.6  278 284 0 (K) APGFGDR (R) 

743.4393 743.4416 -3.0  438 444 0 (R) VGVEIAR (R) 

875.4585 875.4362 25  59 65 0 (K) EIELEDK (F) 

875.4585 875.4488 11  278 285 1 (K) APGFGDRR (K) 

921.5109 921.5046 6.7  43 51 0 (K) SFGAPTITK (D) 

1236.6199 1236.6662 -37 1Met-ox 446 456 0 (R)AMAYPLSQIVK(N) 
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Obr.č.7. : Naměřené spektrum proteinových skvrn C.burnetii, kmen RSA 493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 5 : Naměřené spektrum proteinových skvrn C.burnetii, kmen RSA 493 
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Ad. 2. 

Vzorky se po enzymatickém štěpení a zakoncentrování na 150 μl nechají separovat 

pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Celkem 60 frakcí po půl minutě od 

šesté minuty. Popsané frakce jsou zakoncentrovány na 50 μl. Frakce se proměřují jak 

na MALDI-TOF, tak i na Q-TOF hmotnostním spektrometru. Tímto postupem se 

zidentifikovalo 92 proteinů. Vzhledem k rozsáhlosti dat není tabulka uvedena. Data 

jsou k dispozici na pracovišti Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzity obrany 

v Hradci Králové. 

 

Ad. 3. 

3.1. Detekce proteinů v acetonitrilovém extraktu se provede přímo hmotnostní 

spektrometrií. Podle uvedených postupů v experimentální části byla získána spektra 

v lineárním módu. Ze spekter (obr. č. 6 a 7) získaných při analýze vzorku C. burnetii 

vyplývá, ţe purifikace je pro získání standardních reprodukovatelných spekter velmi 

důleţitá. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6:  Hmotnostní spektrum C. burnetii kmen RSA 439 (fáze I). Acetonitrilový extrakt 

bez purifikace metodou Wessel a Flügge 
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Obr. č. 7: Hmotnostní spektrum C. burnetii kmen RSA 439 (fáze I). Acetonitrilový 

extrakt purifikovaný metodou Wessel a Flügge  

 

 

     3.2. Aby mohla být provedena separace pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie, musí být vzorek acetonitrilového extraktu nejdříve enzymaticky rozštěpen 

pomocí trypsinu.Výsledkem HPLC je chromatogram znázorněný na obr. č. 8 Poté se 

hmotnostní spektrometrií identifikují proteiny. Všechny proteiny C. burnetii 

acetonitrilového extraktu uvedené v tabulce 8 jsou identifikovány pomocí jednak 

hmotnostním spektrometrem Q-TOF a proteiny, v tabulce zvýrazněné šedou barvou, jsou 

identifikovány metodou peptidového mapování hmotnostním spektrometrem MALDI-

TOF. Tabulka uvádí sumární výsledky ze šesti měření, které bylo standardizováno a 

provedeno na obou hmotnostních spektrometrech.   
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     Obr. č. 8: Chromatogram acetonitrilového extraktu C. burnetii, metoda digest, teplota 25 °C, kolona C18 Atlantis
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Tabulka 8: Identifikované proteiny C.burnetii acetonitrilového extraktu 

 

Číslo v 

databázi Název proteinu 

Mw 

(kDa) pI 

 CBU0612 outer membrane protein OmpH  putative   18,8 10,1 

 CBU0307 

ompA like transmembrane domain 

protein   24,9 10,1 

 CBU1719 chaperonin  10 kDa  groES    10,5 5,2 

 CBU0110 hypothetical protein   13,0 8,8 

 CBU1750 DNA binding protein HU  putative  16,7 11,9 

 CBU1404 hypothetical protein   12,2 9,1 

 CBU1677 conserved hypothetical protein   17,3 6,6 

 CBU0473 DNA binding protein HU  putative   11,6 10,6 

 CBU1464 DNA binding protein HU beta  hupB    10,0 9,9 

 CBU0456 DNA binding protein  putative   13,2 12,6 

 CBU0510 hypothetical protein   11,3 5,5 

 CBU0271 single strand binding protein  ssb    17,4 5,8 

 CBU1847 hypothetical protein   8,9 10,7 

 CBU0980 lipoprotein  putative   10,1 9,3 

 CBU1320 

integration host factor  alpha         

subunit  ihfA    11,6 10,1 

 CBU0718 hypothetical protein   10,4 10,4 

 CBU2023 conserved hypothetical protein   9,4 8,8 

 CBU0337 DNA binding protein Fis  fis   11,6 6,9 

 CBU1425 surface antigen  15,9 10,0 

 CBU2029 hypothetical protein   24,4 9,9 

 CBU0237 ribosomal protein S10  rpsJ    12,6 9,9 

 CBU2087 thioredoxin  trx    12,6 4,9 

 CBU0535 lipoprotein  putative   36,0 10,1 

 CBU0889 conserved hypothetical protein   23,9 10,2 

 CBU0630 peptidyl prolyl cis trans isomerase  mip    25,5 10,1 
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5. Diskuze 
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   V rámci diplomové práce byly odzkoušeny různé proteomické přístupy analýzy 

bakterie Coxiella burnetii fáze I (obr. č. 3). Nejjednodušším a nejrychlejším 

postupem byla přímá analýza acetonitrilového extraktu na hmotnostním 

spektrometru MALDI-TOF v lineárním módu. V průběhu těchto analýz bylo 

zjištěno, ţe pro získání kvalitních hmotnostních spekter je nezbytná purifikace 

acetonitrilového extraktu metodou Wessel a Flügge (obr. č. 9 a 10). Hmotnostní 

lineární spektra byla specifická a reprodukovatelná, vhodná pro zařazení do 

databází obsahujících spektra jiných bakterii připravených stejným postupem. 

Tyto typy databází (MicrobeLynx, Saramis atd.) jsou vyuţívány k rychlé detekci 

a identifikaci bakteriálních agens např. v biochemických laboratořích, a to na 

základě porovnání profilů lineárních spekter bakterii. Nevýhodou výše popsaného 

postupu je nemoţnost identifikace proteinů z dané bakterie. 

V dalších typech analýz byly pouţity metody „in gel“ pro dělení proteinů 

v celobuněčném lyzátu bakterie (2 DE) nebo „gel free“ pro dělení směsi 

tryptických peptidů celobuněčného lyzátu nebo acetonitrilového extraktu (HPLC). 

Proteiny rozdělené dvourozměrnou elektroforézou byly obarveny stříbřením (obr. 

č. 4) a modřením. Z modřeného gelu, který byl pouţit pro přípravu vzorků pro 

hmotnostní spektrometrii, byly vyříznuty skupiny nejintenzivnějších proteinů 

označených na uvedeném stříbřeném gelu. Po „in gel“ štěpení proteinů v gelu 

trypsinem byla změřena hmotnostní spektra peptidů v reflektronovém módu 

MALDI-TOF hmotnostního spektrometru (obr. č. 5) a následně vyhodnocena 

metodou PMF programem Protein Prospector. Výsledkem byly identifikované 

proteiny uvedené v tabulce  7. Druhý postup byl zaloţen na dělení peptidů 

získaných tryptickým štěpením celobuněčného lyzátu a acetonitrilového extraktu 

bakterie pomocí HPLC. Vybrané frakce z kapalinové chromatografie byly 

analyzovány opět hmotnostním spektrometrem MALDI-TOF v reflektronovém 

módu. Pozornost byla soustředěna především na analýzu jednodušší proteinové 

směsi, která byla získána extrakcí acetonitrilu (vzorky získané z celobuněčného 

lyzátu byly komplikované pro MALDI-TOF analýzu). Výsledky identifikací 

proteinů acetonitrilového extraktu jsou uvedeny v tabulce 8. Prvních 10 proteinů, 

jenţ jsou v tabulce zvýrazněny, bylo tímto postupem opakovaně a 

reprodukovatelně identifikováno. Tento postup lze povaţovat za přesnější, avšak 

zdlouhavější a pracnější ve srovnání s přímou analýzou acetonitrilových extraktů 

v lineárním módu MALDI-TOF hmotnostního spektrometru. Výhodou tohoto 
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postupu je moţnost identifikace jednotlivých proteinů  z hmotnostních spekter 

naměřených v reflektronovém módu.V dalším odstavci bude charakterizováno 

šest proteinů, které byly opakovaně identifikovány postupy kombinující separaci 

proteinů/peptidů (2 DE, HPLC) a měření na MALDI-TOF hmotnostním 

spektrometru.  Intenzivní skvrny na 2 DE gelu patřily chaperonovým proteinům 

DnaK (Hsp 70 - heat shock protein 70 kDa) a GroEL (Hsp 60 – heat shock 

protein 60 kDa) a chaperoninovému proteinu GroES (Hsp 10 - heat shock protein 

10 kDa). Molekulární chaperony jsou bílkoviny se speciální aktivitou. Mají 3 

funkce: a) „protein folding“ (váţí se na proteiny nově vzniklé nebo s narušenou 

strukturou, napomáhají vzniku funkční konformace proteinu, mohou zabránit 

nesprávnému uspořádání), b) „ heat shock proteins“ (zvýšená koncentrace 

proteinů za vysokých teplot), c) účastní se transportu přes membránu. Chaperon 

Hsp 70 rozpoznává obnaţené, nesloţené části řetězce nového proteinu, zejména 

hydrofobní oblasti, váţe se do nich a ochraňuje je do doby neţ dojde ke sloţení 

proteinu. Komplex chaperonu-chaperoninu, GroEL-GroES, je sestaven ze dvou 

válcových 60 kDa podjednotek. Kaţdá podjednotka je tvořena ze sedmi domén. 

GroES tvoří „víčko“ komplexu. Protein se naváţe reverzibilně na vnitřní stěny 

válce za dodání energie ve formě ATP (adenosintrifosfát). Dochází ke změně 

struktury proteinu, aţ je nakonec sloţená struktura uvolněna z komplexu GroES-

GroEL . 

Další skupina identifikovaných proteinů je tvořena: DnaJ protein (mucoidy 

activation protein Muc Z), elongační faktor Ts (EF-Ts) a  ribosomální protein 

L7/L12. Strukturální část ribozómů je zastoupena ribosomálním proteinem 

L7/L12 a cytoplasmatickým elongačním faktorem Ts. Tyto proteiny jsou hlavní 

součástí translačního aparátu. Elongační faktor EF-Tu pomáhá dopravovat tRNA-

aa do místa A ribosomu. K tomu potřebuje energii ve formě GTP 

(guanosintrifosfát). GTP se mění na GDP (guanosindifosfát), která se musí 

odstranit, aby mohlo dojít k opětovnému navázání GTP. Tuto funkci přebírá 

elongační faktor EF-Ts, který se naváţe na EF-Tu místo GDP a pak ho vytěsní 

GTP. EF-Tu potom můţe navázat novou tRNA-aa. Ribosomální protein L7/L12 

je lokalizovaný ve výběţku velké podjednotky (LSU-large subunit) a jako jediný 

není unimolární, ale vyskytuje se kaţdý 2x a liší se pouze acetylovanou počáteční 

amino skupinu L12. DnaJ protein tvoří neaktivní komplex s faktorem δ
32

. Tento 

faktor odstartovává expresi genů tzv. tepelného šoku, které bakterii umoţňují 
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přeţít vysoké teploty. Při vyšší teplotě se faktor uvolní z neaktivního komplexu s 

DnaJ proteinem, který se váţe na denaturované proteiny. Po odeznění tepelného 

šoku se DnaJ uvolní, faktor δ
32

 se na něj opět naváţe a vše se vrátí do původního 

stavu. 
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6. Závěr 
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   Závěrem lze říci, ţe bylo opakovaně identifikováno 6 proteinů pomocí postupů, 

které byly uvedeny ve výsledkové části. Bylo zjištěno, ţe nejrychlejší metodou, 

která vede k analýze proteinu, je přímé měření acetonitrilových extraktů 

purifikované bakterie C.burnetii na MALDI-TOF hmotnostním spektrometru. 

Touto rychlou analýzou byla získána specifická spektra bakterie C. burnetii, která 

však nevedla k přímé identifikaci proteinů. V dalších postupech byly pouţity dva 

různé typy separačních technik (2 DE a HPLC), které vedly k rozdělení proteinů. 

Při „gel free“ postupu bylo provedeno enzymatické štěpení proteinové směsi před 

dělením na HPLC. U  „in gel“ techniky byla směs proteinů nejprve rozdělena 2 

DE, obarvené skvrny byly z gelu vyříznuty a pak enzymaticky štěpeny. Po obou 

typech provedených separací byly trypsinové štěpy měřeny na MALDI-TOF  

hmotnostním spektrometru. Naměřená hmotnostní spektra byla vyhodnocena za 

účelem identifikace analyzovaných proteinů C. burnetii. Do tabulky byly vybrány 

takové proteiny, které měly pokrytí aminokyselinové sekvence vyšší neţ 29% 

nebo byly identifikovány na více neţ jeden peptid.  
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7. Summary 
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     The main goal of diploma paper entitled: „Mass spectrometry identification of bacterial 

proteins obtained from acetonitrile extracts“ was detection and identification of biological 

agents, intracellular bacteria Coxiella burnetii. Different proteomic approaches combining 

separation technology (2D electrophoresis or HPLC) with mass spectrometry analysis, 

provide sufficient capabilities for detection and identification of proteins. Analyses of 

bacterial acetonitrile extract in linear mod by MALDI-TOF mass spectrometer were 

suitable for rapid detection of Coxiella burnetii. Other proteomic approaches (in gel or gel 

free methods) offered reproducible identification of 6 proteins: chaperone DnaK (heat 

shock 70 K protein), chaperonin 60 K (GroEL protein, heat shock protein B), DnaJ protein 

(mucoidy activation protein muc Z), elongation factor Ts (EF-Ts), ribosomal protein 

L7/L12, and chaperonine 10 K (GroES protein, heat shock protein A).  
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