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Abstrakt
Tato práce se zabývá přípravou kombinatoriálních knihoven peptidů
sloužících jako platformy pro fenotypizaci proteáz. Primárním cílem byla příprava
knihovny fluorogenních peptidů na pevné fázi a screening proteáz pomocí
fluorescence. Dále byla studována možnost přípravy DNA-kódovaných knihoven
na pevné fázi. Z důvodů nereaktivity specifických proteáz s peptidy na pevné fázi byla
následně pevná fáze zcela opuštěna a bylo přistoupeno k přípravě DNA-kódované
knihovny peptidů v roztoku. Pomocí modelového DNA-kódovaného dipeptidu
s terminálním biotinem byl ověřen tento nový princip testování proteolytických
aktivit proteáz. Dále byla připravena kombinatoriální knihovna DNA-kódovaných
hexapeptidů. I přes nízký výtěžek knihovny byla ověřena možnost DNA kódování,
amplifikovatelnost takto připravených molekul a možnost separace na základě
biotinu. Integrita hexapeptidové části a testování s proteázami je předmětem dalšího
studia.

Klíčová slova
peptid, fluorescence, syntéza na pevné fázi, proteázy
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Abstract
This work deals with the preparation of combinatorial libraries of peptides
serving as platforms for proteolytic phenotyping. The primary objective was
to prepare a solid phase fluorogenic peptide library and screen proteases
by fluorescence. Further, the possibility of preparing solid phase DNA-encoded
libraries was studied. Due to the non-reactivity of the specific proteases with the solid
phase peptides, the solid phase was completely abandoned and DNA-encoded peptide
library was prepared in the solution. Using this model of DNA-encoded dipeptide with
terminal biotin, the new principle of testing proteolytic activities of proteases was
verified. A combinatorial library of DNA-encoded hexapeptides was also prepared.
Despite the low yield of the library, the possibility of DNA encoding, the amplifiability
of the prepared molecules and the possibility of biotin-based separation were
verified. The integrity of the hexapeptide sequence and the protease testing is the
subject of further study.
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Seznam použitých zkratek
TAILS
COFRADIC
PEGA
CPG
DNA
PCR
HPLC
MALDI
Boc
tBu
OtBu
Pbf
Trt
TFA
TIS
TEAA
NMP
HBTU
HOBt
DIEA
DMF
Fmoc
DCM
DI H2O
HEPES
TRIS
NHS
EDC
DMSO
CRB
BTPBB
EDTA
SDS
BTPWB
ATP
BTPLB
DMT-MM

terminal amine isotopic labeling of substrates
combined fractional diagonal chromatography
kopolymer polyethylenglykolu (PEG) a polyakrylamidu
controlled pore glass
deoxyribonukleová kyselina
polymerázová řetězová reakce
vysokoúčinná kapalinová chromatografie
matrix-assisted laser desorption/ionization
terc-butyloxykarbonyl
terc-butyl
terc-butyloxy
2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl
trityl
kyselina trifluoroctová
triisopropylsilan
triethylamonium acetát
N-methylpyrrolidon
2-(1H-benzotriazol-1-yl)-1-1-3-3-tetramethyluronium
hexafluorofosfát
N-hydroxybenzotriazol
N,N-diisopropylethylamin
N,N-dimethylformamid
fluorenylmethyloxykarbonyl
dichlormethan
deionizovaná voda
4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonová kyselina
2-amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol
N-hydroxysukcinimid
1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid
dimethylsulfoxid
click reaction buffer
Bis-Tris propane breaking buffer
ethylendiamintetraoctová kyselina
dodecylsíran sodný
Bis-Tris propane wash buffer
adenosintrifosfát
Bis-Tris propane ligation buffer
4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium
chlorid
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1 Úvod
1.1 Proteázy
Enzymy, které v organismech štěpí peptidy a proteiny, se označují jako
proteázy. Jedná se o enzymy ze skupiny hydroláz, které hydrolyzují peptidovou
vazbu, a tím štěpí dlouhé peptidové řetězce na řetězce kratší či na jednotlivé
aminokyseliny. Proces, při kterém dochází k tomuto hydrolytickému odbourávání, se
nazývá proteolýza či proteolytická aktivita. [1]
Společným znakem všech enzymů je jejich substrátová specifita, tedy
schopnost katalyzovat reakci pouze substrátu o specifické struktuře. V případě
proteáz tato specifita spočívá ve schopnosti proteolytického štěpení výhradně
peptidových řetězců o specifické aminokyselinové sekvenci. Protein se specifickým
pořadím aminokyselin ve své struktuře je tedy substrátem jen pro konkrétní
proteázu, zatímco pro jinou je i přes svůj peptidový charakter proteolyticky neaktivní.
V lidském těle jsou proteázy druhou nejpočetnější skupinou enzymů, dle dat z roku
2017 je v lidském genomu zastoupeno téměř 600 různých proteáz. [2]
Na jedné straně existují proteázy se specifitou velice nízkou, tedy specifické
na sekvenci jen o jedné aminokyselině, či několika málo aminokyselin. Polypeptidové
řetězce tak mohou být enzymem štěpeny na mnoha různých místech. Typickým
příkladem jsou trávící proteázy, které štěpí dlouhé polypeptidy na co nejvíce menších
oligopeptidů. Na druhé straně jsou známy proteázy specifické vůči dlouhým
aminokyselinovým sekvencím. Vhodným substrátem pak může být jen zcela
konkrétní protein obsahující právě tuto sekvenci. Takto vysoká specifita je
charakteristická pro proteázy regulační, tedy enzymy zapojující se do biochemických
reakcí při regulaci buněčných procesů, například proteázy krevní srážlivosti. [3]
Vzhledem ke své velké rozmanitosti lze proteázy klasifikovat dle mnoha různých
vlastností. Klasické je rozdělení dle místa proteolýzy v polypeptidovém řetězci
na exoproteázy a endoproteázy. Exoproteázy provádí proteolýzu na koncích
peptidových řetězců, odštěpují tedy jednotlivé terminální aminokyseliny.
Endoproteázy naopak štěpí peptidové řetězce uprostřed, a rozdělují je tak na menší
oligopeptidy. Dle mechanismu katalýzy mohou být dále proteázy klasifikovány
do pěti základních tříd: [2], [3]
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Serinové proteázy;
Cysteinové proteázy;
Treoninové proteázy;
Aspartátové proteázy;
Metaloproteázy.

Množství biologických funkcí regulovaných proteázami je napříč organismy
značné. Kromě odbourávání proteinů trávicími enzymy jsou proteázy zodpovědné
za procesy jako oplodnění vajíčka a jeho následný embryonální vývoj, [4] regulace
buněčného cyklu, [5] koagulace [6] či apoptóza [7]. Jelikož správná aktivita proteáz
podmiňuje celou řadu biologických procesů, není překvapením, že defektní
proteolytická aktivita hraje zásadní roli u mnoha patologických stavů, jako jsou
nádorová, kardiovaskulární či zánětlivá onemocnění. Vzhledem k těmto poznatkům je
studium proteáz klíčovým zájmem v oblasti vývoje léčiv a diagnostických
biomarkerů. [8]

1.2 Metody pro studium proteáz
Studium proteáz spočívá vedle zjišťování jejich struktur zejména v určování
jejich substrátových specifit. Jedná se totiž o charakteristiku klíčovou pro pochopení
celého mechanismu účinku proteázy. Současné metody pro studium proteáz, tedy
pro identifikaci jejich proteolytických aktivit, lze rozdělit do tří základních skupin –
metody hmotnostní spektrometrie, aktivitní sondy a metody založené
na fluorogenních/chromogenních substrátech.

1.2.1 Metody hmotnostní spektrometrie
Základním nástrojem pro studium proteáz je proteomika, tedy soubor
hmotnostně spektrometrických metod pro analýzy proteinů. Byly vyvinuty metody
pro detekci peptidových sekvencí po proteolytickém štěpení (TAILS,
COFRADIC). [9], [10] Při těchto metodách jsou proteolyticky štěpeny N-acetylované
peptidy či proteiny. Následnou proteolýzou dochází k rozštěpení peptidových
sekvencí a vzniku nových kratších řetězců s volnými N-konci. Tyto volné aminy jsou
následně izotopicky označeny a detekovány. Proteomické metody jsou vhodným
nástrojem pro analýzu jednotlivých proteáz, jejich nevýhodou je však obtížná
interpretace výsledků při studiu komplexních směsí proteáz. Také citlivost těchto
metod může být poměrně nízká.
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1.2.2 Aktivitní sondy
Jako tzv. aktivitní sondy (angl. Activity-based probes) lze označit organické
molekuly, které se mohou kovalentně vázat do aktivního centra sledovaného enzymu.
V ideálním případě je sonda schopna navázání na desítky až stovky různých enzymů.
Aktivitní sonda obsahuje na jedné straně reaktivní skupinu, schopnou tvorby
kovalentní vazby k enzymu, a na druhé straně značku, tedy molekulu projevující
se určitým detekovatelným způsobem. Běžně se pro značení využívají fluorofory
nebo biotin. Testování proteáz pak spočívá ve vystavení směsi proteáz takto
připravené aktivitní sondě. Do aktivních center proteáz o vhodné struktuře jsou
následně kovalentně navázány molekuly sondy, a celý enzym je tak specifickým
způsobem značen. Separace označených enzymů a jejich následná hmotnostně
spektrometrická analýza poskytnou informace o struktuře a proteolytické aktivitě
značených proteáz. Výhodou těchto sond je možná aplikace na komplexní vzorky,
například séra pacientů. I screening velice rozmanité směsi proteáz totiž poskytne
zcela konkrétní výsledek o celkové aktivitě této směsi. Nevýhodou této metody je
však fakt, že výsledek neposkytuje žádné informace o substrátové specifitě
jednotlivých proteáz. [11]

1.2.3 Fluorogenní substráty
Poslední zmíněnou skupinou metod je použití fluorogenních substrátů.
Vzhledem k povaze proteáz jsou těmito substráty peptidy. Fluorogenní peptidy jsou
takové peptidy, u nichž dochází při proteolytickém štěpení ke změně fluorescenčního
signálu. Změna tohoto fluorescenčního signálu tak odpovídá aktivitě dané proteázy.
Z hlediska mechanismu jejich působení existují dva základní typy fluorogenních
substrátů. [12]
Prvním typem jsou substráty založené na Försterově rezonančním přenosu
energie, neboli FRET (angl. Fluorescence resonance energy transfer). Jedná se
o mechanismus přenosu energie mezi dvěma fluorofory. První z fluoroforů je tzv.
donorem, druhý akceptorem. Vlnová délka světla použitého k excitaci spadá
do absorpčního pásu donoru. Pokud se ve vhodné vzdálenosti vyskytuje molekula
akceptoru s vlnovou délkou absorpčního pásu odpovídající vlnové délce emise
donoru, dojde k přenosu excitační energie na molekulu akceptoru. Důsledkem toho
dochází k emisi z molekuly akceptoru. Mechanismus FRET je podmíněn velmi těsnou
blízkostí obou fluoroforů, a to řádově v nanometrech. Substrát tedy musí obsahovat
v peptidové sekvenci dva blízce sousedící FRET fluorofory. Proteolytickým štěpením
dochází k rozštěpení peptidových vazeb mezi fluorofory a k jejich následnému
11

oddálení. Ztrátou těsné blízkosti mezi fluorofory přestává působit mechanismus
FRET. Tato změna se projeví uvolněním fluorescenčního signálu osamoceného
donoru. Výsledným projevem je fluorescence substrátu emisním spektrem donoru.
Proteolytické štěpení se tedy projeví změnou fluorescence substrátu (Schéma 1). [12]

Schéma 1. Mechanismus FRET. Substrát obsahující FRET fluorofory je proteolyticky štěpen. Proteolýza
se projevuje uvolněním fluorescenčního signálu. [12]

Druhým typem jsou substráty vykazující tzv. podmíněnou fluorescenci, neboli
Fluorescence-Quenching system. Jedná se o systém fluoroforu, látky schopné
fluoreskovat, a zhášeče (angl. Quencher), tedy látky schopné fluorescenci fluoroforu
blokovat. Blokace, neboli zhášení, fluorescence fluoroforu zhášečem (angl. Quenching)
je způsobena nekovalentními interakcemi mezi fluoroforem a zhášečem v rámci jedné
struktury. Postačující pro vznik interakcí může být i těsná blízkost obou komponent.
Substrát tohoto typu tedy obsahuje v peptidové sekvenci fluorofor a zhášeč. Samotný
substrát fluorescenci nevykazuje, neboť fluorescenční signál fluoroforu je zhášen
zhášečem. Proteolytickým štěpením následně dochází k rozštěpení peptidových
vazeb mezi fluoroforem a zhášečem a k uvolnění fluoroforu. Výsledným projevem je
tedy uvolnění fluorescenčního signálu fluoroforu (Schéma 2A). Možnou modifikací
tohoto systému je i případ, kdy dva fluorofory jsou zároveň svými vzájemnými
zhášeči (Schéma 2B). [12], [13]
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Schéma 2. Mechanismus podmíněné fluorescence. Substráty obsahující fluorofor a zhášeč (A) a dva
fluorofory zhášející samy sebe (B) jsou proteolyticky štěpeny. Proteolýza se projevuje uvolněním
fluorescenčního signálu. [12]
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1.3 Knihovny fluorogenních peptidů
Použití fluorogenních peptidů jakožto substrátů pro proteolytické může být
vhodnou metodou pro studium substrátových specifit proteáz. Syntéza a testování
jednotlivých substrátů zvlášť je velice neefektivní, proto jsou pro screeningy
využívány celé soubory fluorogenních peptidů – tedy tzv. knihovny.

1.3.1 Knihovny fluorogenních peptidů v roztocích
V literatuře byla popsána syntéza knihovny fluorogenních peptidů a její
následné využití pro studování specifity proteáz. Peptidy obsahovaly na počátku své
aminokyselinové sekvence kovalentně vázaný 7-amino-4-karbamoylmethylkumarin,
který má fluorescenční vlastnosti. Proteolýza jednotlivých připravených peptidů
probíhala následně v roztocích v 96-jamkové mističce. Proteolytické štěpení bylo
detekováno změnou fluorescenčního signálu jednotlivých substrátů. Nevýhodou
popsané metody je příprava každého peptidu v příslušném roztoku zvlášť. [14]

1.3.2 Knihovny fluorogenních peptidů na pevné fázi
Peptidy jsou běžně syntetizovány dle metodiky peptidové syntézy na pevné
fázi (angl. Solid Phase Peptide Synthesis, SPPS) publikované roku 1963
R. B. Merrifieldem. [15] Při této metodice je peptid syntetizován na povrchu nosiče,
kterým je pevná fáze. Obecně jsou pevné fáze, též resiny, porézní materiály ve formě
zrn, kuliček či částeček o rozměrech desítek až stovek mikrometrů. Na povrchu
obsahují volné funkční skupiny, které jsou přístupny pro coupling s karboxylovou
funkcí aminokyselin. Postupnými couplingy jednotlivých aminokyselin lze na pevném
nosiči vystavět peptidovou sekvenci.
Výhodou přípravy fluorogenních peptidů na pevné fázi je možnost využití
metod kombinatoriální chemie. Tento přístup umožňuje přípravu rozsáhlých
knihoven v jednoduchých reakčních krocích při rozumné časové náročnosti.
Nejpoužívanější metodou přípravy kombinatoriálních knihoven je tzv. One Bead One
Compound (zkráceně OBOC). [16] Klíčovým nástrojem pro přípravu peptidových OBOC
knihoven je metodika „split and mix“ (též „split and pool“), neboli „rozděl a smíchej“.
Metodika je založena na opakovaném rozdělování a míchání pevné fáze
během klasické peptidové syntézy. Před couplingem první aminokyseliny je pevná
fáze rozdělena na n částí, které odpovídají počtu aminokyselin používaných
při syntéze. Počet n udává variabilitu vznikající knihovny, neboli z kolika základních
14

jednotek bude soubor složen. S každou porcí je následně proveden coupling příslušné
aminokyseliny. Tímto jedním krokem je tedy připraveno n různých produktů –
konjugátů aminokyseliny a pevné fáze. Pevná fáze je poté smíchána, promíchána
a opět rozdělena na n porcí. Vzhledem k obrovskému množství jednotlivých zrn
pevné fáze je jisté, že v každé nově vytvořené porci je zastoupeno všech n peptidů.
S jednotlivými porcemi je opět proveden coupling s příslušnými aminokyselinami, což
vede k tvorbě již n2 peptidů. Celý postup lze opakovat až do dosažení požadovaného
počtu aminokyselin v peptidové sekvenci, k. Počet připravených peptidů pak roste
exponenciálně dle vzorce nk (Schéma 3). Tento postup zajišťuje, že každé zrno pevné
fáze obsahuje výhradně jednu peptidovou sekvenci. [17]

Schéma 3. Schématický průběh syntézy dle metodiky „split and mix“. Použitím tří různých
aminokyselin (A, C, D) lze ve třech krocích připravit 27 tripeptidů.
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Kombinatoriální peptidové knihovny byly pro potřeby proteázových
screeningů připravovány na pevných fázích TentaGel [18] nebo PEGA. [19], [20] Jedná
se o hydrofilní resiny vyvinuté právě pro potřeby enzymatických screeningů. Pevné
fáze typu TentaGel jsou drobná zrna tvořena polystyrenovým jádrem pokrytým
vrstvou polyethylenglykolu zakončeného alkylaminovými skupinami. Zásadní
vlastností tohoto materiálu je neprostupnost jeho pórů pro enzymy. Rozměry pórů
jsou řádově menší než makromolekuly proteáz, a peptidové sekvence v těchto pórech
tak nemohou být štěpeny. V literatuře bylo popsáno tzv. povrchové štěpení (angl.
Shaving), při kterém proteáza proteolyticky rozštěpí pouze peptidové sekvence
na povrchu zrna, ale sekvence uvnitř zrna zůstanou zachovány. Tohoto jevu bylo
využito pro screening proteáz na základě barvení barvivy. Při tomto screeningu je
pevná fáze s knihovnou peptidů vystavena proteolytickému štěpení. Vhodné
peptidové sekvence na povrchu zrn jsou proteolyticky rozštěpeny a na volné aminové
skupiny je navázáno barvivo. Zrna s proteolyticky rozštěpenými peptidy tak lze
detekovat červeným zabarvením jejich povrchu. Nevýhodou takového screeningu je
však vysoká náchylnost k falešně-pozitivním výsledkům z důvodu možnosti
nespecifického vázání molekul barviva ke specifickým peptidovým substrátům
nebo k samotné pevné fázi. [18] Fluorogenní screening je v tomto ohledu ideální
alternativou, neboť fluorescenční signál je generován pouze štěpením specifického
fluorogenního peptidového substrátu. Pro tento účel byla využita pevná fáze typu
PEGA, což je kopolymer polyethylenglykolu a polyakrylamidu s navázanými
alkylaminovými skupinami. Větší rozměry pórů u resinu PEGA umožňují prostupnost
pro makromolekuly až do 30 kDa, [19], [20] což je vylepšení oproti resinu Tentagel,
nicméně pro značnou část přirozených proteáz je resin stále nepropustný. Další
poměrně značnou nevýhodou PEGA resinu je jeho křehkost, která je těžko slučitelná
s automatizovanými metodami peptidové syntézy.
Jedním z hlavních výsledků mojí bakalářské práce [21] bylo zjištění, že porézní
sklo CPG beads (controlled pore glass) je vhodnou pevnou fází pro syntézu
fluorogenních peptidů, které mohou být dále použity pro screening proteolytických
aktivit různě velkých proteáz. CPG beads je materiál ve formě sférických částic, které
jsou rozměrově unifikované (100 μm) a mechanicky daleko odolnější než pevné fáze
Tentagel či PEGA. Díky dostatečně velkým pórům (1000 Å) je rovněž materiál zcela
permeabilní pro makromolekuly až do velikosti 1 MDa. [20]

16

Jako využívaný „Fluorescence-Quenching“ systém byl zvolen systém kyseliny
anthranilové a L-nitrotyrosinu známý z literatury. [19] Výhodou kyseliny anthranilové,
jakožto fluoroforu, je možnost navázání na aminokyselinu L-lysin za vzniku konjugátu
L-lysin(Ant), který je rovněž fluoroforem. Zhášečem je L-nitrotyrosin. Vzhledem
ke své aminokyselinové povaze lze systém L-lysin(Ant) a Tyr(NO2) snadno zapojit
do peptidové sekvence (Schéma 4).

Schéma 4. Zapojení L-lysin(Ant) (označen modře) a L-nitrotyrosinu (označen červeně) do peptidové
sekvence na pevné fázi.

Délka peptidové sekvence pro proteolytické štěpení proteázami, tedy sekvence
mezi fluoroforem a zhášečem, byla zvolena na 5 aminokyselin. Jedná se o počet
aminokyselin dostatečný pro variabilitu substrátových specifit běžně známých
proteáz, a připravitelný v rozumné časové náročnosti. Pro oddálení syntetizovaných
peptidových řetězců od povrchu pevné fáze byla využita spojka složená ze čtyř
molekul neproteinogenního β-alaninu. [18] Zásadním strukturním prvkem je
přítomnost methioninu na pozici za spojkou. Pro analýzu proteolyticky štěpeného
peptidu je nutné uvolnit peptid z povrchu pevné fáze do roztoku. Pro tento požadavek
byla zvolena metodika uvolnění peptidu na základě reakce methioninu
s bromkyanem (Schéma 5) [21].

Schéma 5. Reakce methioninu v peptidové sekvenci s bromkyanem.

Při reakci s bromkyanem dochází k rozštěpení peptidové sekvence v pozici
methioninu za vzniku laktonu. Peptidové sekvence tedy byly připravovány vždy
s methioninem na počáteční pozici. Po syntéze a proteolýze byla následně pevná fáze
vystavena reakci s bromkyanem, a peptid tak byl uvolněn do roztoku.
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Klíčovou podmínkou pro peptidové substráty použitelné pro screening
je zachování alespoň části peptidu pro následnou analýzu. V případě syntézy
na pevné fázi je tedy nutné, aby část peptidu zůstala i po proteolytickém štěpení
na zrnu pevné fáze. Pro zachování části peptidu byla vyvinuta metoda založena
na přítomnosti D-aminokyseliny v peptidové sekvenci. Princip této metody spočívá
ve striktní specifitě proteáz vůči peptidům složených výhradně z L-aminokyselin.
Peptidy obsahující v proteolyticky aktivní sekvenci D-enantiomery tak nejsou
proteolyticky štěpeny.
Na pevné fázi CPG beads byly připraveny peptidy specifické pro proteolytické
štěpení chymotrypsinem. Pro syntézu byla využita Fmoc-peptidová syntéza na pevné
fázi. [19], [22] Díky substrátové specifitě chymotrypsinu dochází při proteolýze
k hydrolýze vazby mezi tryptofanem a nitrotyrosinem. Syntetizovány tedy byly
peptidové sekvence obsahující na pozici tryptofanu obě enantiomerní formy
(Schéma 6).

Schéma 6. Struktura peptidových sekvencí obsahujících D-tryptofan.

Sada peptidů o různém poměru D-tryptofanu a L-tryptofanu byla proteolyticky
štěpena chymotrypsinem. Po inkubaci s chymotrypsinem byla pozorována míra
fluorescenčního signálu zrn pevné fáze. Následně byla provedena analýza peptidů
z jednoho zrna pevné fáze pomocí hmotnostní spektrometrie. Optimální poměr obou
enantiomerů byl stanoven jako D:L = 0,2:0,8. Peptidová sekvence o tomto poměru
byla úspěšně určena dle sekvenace hmotnostní spektrometrií, byl nalezen mateřský
iont (M-H+) 1110,5372 (Schéma 7). [21]
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Schéma 7. Proteolýza peptidové sekvence s enantiomery tryptofanu o poměru D:L = 0,2:0,8. A) Snímky
pevné fáze před proteolýzou. B) Snímky pevné fáze po proteolýze.
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2 Cíle práce
Cílem tohoto projektu je příprava obecné platformy pro studování
proteolytických aktivit a substrátových specifit jednotlivých proteáz a jejich
komplexních směsí.
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3 Výsledky a diskuze
3.1 Příprava knihovny na pevné fázi
Tento výzkum navazuje na bakalářskou práci Příprava proteázových
fluorogenních substrátů na pevné fázi [21], ve které bylo prokázána možnost syntézy
konkrétních fluorogenních peptidů na pevné fázi (CPG), jejich strukturní analýza
pomocí hmotnostní spektrometrie a štěpení proteázami. Prvotním cílem mého
diplomového projektu byla příprava kombinatoriální knihovny fluorogenních peptidů
na pevné fázi CPG 1 dle designu ve schématu 8. Pro syntézu knihovny byla využita
metoda „split and mix“, která je detailněji popsána v úvodu.
Pro syntézu knihovny bylo využito 17 proteinogenních aminokyselin vyjma
cysteinu, methioninu a izobarického izoleucinu. Byl využit určený optimální poměr
D-formy a L-formy aminokyseliny v sekvenci (D:L = 0,2:0,8) a to v pozicích X2 a X4.
Použitím 17 aminokyselin byla teoretická diverzita knihovny 1 419 857 různých
peptidů.

Schéma 8. Kombinatoriální knihovna na pevné fázi CPG 1.

3.1.1 Proteolýza knihovny pepsinem
Připravená kombinatoriální knihovna 1 byla proteolyticky štěpena pepsinem.
Pepsin patří mezi trávící proteázy a jeho substrátová specifita je tedy velmi nízká.
Pepsin katalyzuje hydrolýzu peptidových vazeb za nepolárními aminokyselinami –
leucinem, fenylalaninem, tryptofanem a tyrosinem (Schéma 9). [23]
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Schéma 9. Proteolýza kombinatoriální knihovny 1 pepsinem. A) Snímky pevné fáze před proteolýzou.
B) Snímky pevné fáze po proteolýze.

Jak je patrné na snímcích pevné fáze po inkubaci s pepsinem, došlo
k signifikantnímu nárůstu fluorescence. Tento nárůst fluorescence není u všech zrn
stejný. Ve vzorku pevné fáze jsou zastoupena zrna vykazující silný nárůst
fluorescenčního signálu i zrna bez fluorescenčního signálu. Toto pozorování je
v souladu s faktem, že knihovna obsahuje i peptidy bez aminokyselin štěpených
pepsinem.
Pro následnou analýzu sekvencí pomocí hmotnostní spektroskopie byly
vybrány zrna vykazující i nevykazující fluorescenci. Analyzovány tedy byly peptidy
proteolyticky štěpené i neštěpené. Analýza sekvencí peptidů na jednotlivých zrnech
se však ukázala být jako poměrně komplikovaná. Vzhledem k vysokému pozadí
spekter nebylo možno jednoznačně přiřadit sekvenci danému peptidu. Množství
peptidu navázaného po proteolýze na jednom zrnu je cca 1 pmol, což je množství
pohybující se na hraně detekovatelnosti metodami hmotnostní spektrometrie. Zde je
třeba říci, že v předešlých analýzách peptidů na zrnech o známé sekvenci byly tyto
sekvence skutečně odhaleny pomocí bioinformatického softwaru analýzy spekter.
Nicméně tato analýza spekter neznámých vzorků poskytla desítky až stovky různých
možných sekvencí, což je samozřejmě z praktického hlediska nepoužitelné.
Z těchto důvodů bylo přikročeno k alternativní metodě sekvenace peptidů
na jednotlivých zrnech a to použitím kódování peptidových sekvencí pomocí DNA.
Metoda DNA-kódování je založena na přirozené schopnosti DNA nést
a uchovávat ve své struktuře informaci. Pro každou aminokyselinu je připraven
specifický DNA kód, tedy oligonukleotid o známém pořadí nukleotidů přiřazený
k dané aminokyselině. Samotná příprava DNA-kódované peptidové knihovny je pak
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založena na klasické metodice „split and mix“ zahrnující vždy coupling aminokyseliny
následovaný ligací příslušného oligonukleotidu. Jednotlivé oligonukleotidy jsou
na sebe vázány ligační reakcí. Jedná s o enzymatickou reakci, při které enzym DNA
ligáza katalyzuje vznik fosfodiesterové vazby mezi krajními nukleotidy dvou
oligonukleotidů. Výsledkem je kovalentní spojení obou oligonukleotidů a prodloužení
DNA kódující sekvence (Schéma 10). [24], [25]

Schéma 10. Schématické znázornění přípravy DNA-kódované kombinatoriální knihovny na pevné
fázi 2. Coupling aminokyseliny je následován ligací příslušného oligonukleotidu Prodloužena je tak
peptidová sekvence na jedné straně i kódující sekvence DNA na druhé straně.

Popsaným postupem lze připravit kombinatoriální knihovnu peptidů
kódovaných vždy příslušnou sekvencí DNA. Dekódování sekvence peptidů je tak
nezávislé na přítomnosti daného peptidu a je provedeno pomocí metod sekvenace
DNA. [26] Klíčovou vlastností DNA je též její snadná amplifikace pomocí PCR, což
výrazně snižuje detekční limit takovéto metody.
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3.1.2 Test DNA-kódovaní kombinatoriální knihovny na pevné
fázi
Příprava DNA-kódované kombinatoriální knihovny na pevné fázi byla popsána
v literatuře [27]. Klíčovým, a zároveň prvním, krokem je syntéza určité výchozí
struktury na pevné fázi pro následnou stavbu peptidové i oligonukleotidové
sekvence. Pro tento účel byl v této práci zvolen komerčně dostupný oligonukleotid 3
(NH2-HDNA). Jedná se o molekulu umožňující na jedné straně syntézu peptidové
sekvence a na druhé straně ligaci DNA oligonukleotidů (Schéma 11).

Schéma 11. Struktura NH2-HDNA 3.

Pro účel připojení NH2-HDNA na pevnou fázi CPG byla prvním krokem
modifikace kyselinou 5-azidopentanovou, která poskytla 5-azidopentanoyl-HDNA 4
(Schéma 12).

Schéma 12. Coupling NH2-HDNA 3 a kyseliny 5-azidopentanové za vzniku 5-azidopentanoyl-HDNA 4.
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Produkt 4 byl analyzován a preparativně přečištěn pomocí HPLC. Dále byla
provedena analýza pomocí MALDI hmotnostní spektrometrie, která potvrdila
správnou molekulovou hmotnost produktu (MW = 5063 Da).
Na porézním skle CPG beads byla následně připravena peptidová sekvence 5
obsahující spojku složenou ze 4 molekul β-alaninu a dále aminokyselinu
L-Dap(pentynoyl), tedy N-β-(4-pentynoyl)-L-2,3-diaminopropanovou kyselinu
(Schéma 13).

Schéma 13. Příprava peptidové sekvence 5. Coupling čtyř β-alaninů a L-Dap(pentynoyl) na pevné
fázi CPG.

Na vzniklý peptid 5 byla následně pomocí click-reakce navázána
5-azidopentanoyl-HDNA 4. Vzniklý produkt 6 je výchozí strukturou pro následnou
tvorbu peptidového i oligonukleotidového řetězce (Schéma 14).

Schéma 14. Click-reakce konjugátů 4 a 5 za vzniku výchozí struktury na pevné fázi 6.
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Takto modifikovaná pevná fáze CPG 6 byla využita pro testování syntézy
oligonukleotidové kódující sekvence. Pro přípravu testovací sekvence byly použity
Forward primer (For), Reverse primer (Rev) a dále2 oligonukleotidy – (OL1) a (OL2).
Jejich sekvence jsou v Tabulce 1.
Tabulka 1. DNA sekvence použitých oligonukleotidů.
Oligonukleotid
OL1
OL2
For
Rev

DNA-sekvence
5´-TCc7ACCTCTCTT
GGAGAGAAAAG-5´
5´-TTCTc7ACTCCCT
ATGAGGGAAGT-5´
5´-TCCc7Ac7ATCTCTCCc7ACc7ATCTCTc7ATc7ACT
GGAGGTTAGAGAGGTGTAGAGATATGAAGT-5´
5´-TTCCCTCc7ACTCc7ACTTCCc7ATTCCc7A
GGAGTGAGTGAAGGTAAGGT-5´

Zkušební sekvence byla navrhnuta jako: For-OL1-OL2-OL1-OL2-OL1-Rev.
Jednotlivé oligonukleotidy byly na stávající sekvenci ligovány T4 DNA ligázou.
Produktem byla testovací oligonukleotidová sekvence připravená na pevné fázi 7
(Schéma 15).

Schéma 15. Testovací oligonukleotidová sekvence na pevné fázi 7.

Zásadním aspektem při syntéze peptidů je závěrečné odchránění peptidové
sekvence od skupin chránících funkční skupiny postranních řetězců aminokyselin.
Jedná se zejména o chránící skupiny Boc, tBu, OtBu, Pbf a Trt. Odchránění těchto
skupin se provádí jako závěrečný krok celé peptidové syntézy. Pro odchránění všech
chránících skupin jsou nutné silně kyselé podmínky, běžně se odchránění provádí
kyselinou trifluoroctovou (TFA). Takto silně kyselé podmínky jsou však
nekompatibilní s molekulami DNA, respektive s purinovými bázemi – adeninem
a guaninem. V přítomnosti kyseliny je atom dusíku v poloze 7 těchto bazí protonován,
což má za následek rozštěpení glykosidické vazby a degradaci celého nukleotidu. [28]
Tento problém lze obejít použitím 7-deaza-adeninu a 7-deaza-guaninu, tedy derivátů,
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které mají v poloze 7 atom uhlíku. Tyto modifikace činí DNA stabilní i za silně
kyselých podmínek.
Oligonukleotidy pro testovací sekvenci (For, OL1, OL2, Rev) byly tedy
navrženy tak, aby vždy jedno vlákno (od 5´-konce) bylo tvořeno pouze nukleotidy
obsahujícími cytosin (C), thymin (T) a 7-deaza-adenin (c7A), jak je patrné z Tabulky 1.
Takto připravené vlákno je kompatibilní s účinky TFA. Vlákno druhé (od 3´-konce)
obsahující klasický guanin a adenin kompatibilní není a při vystavení TFA dochází
k jeho rozložení. Pro amplifikaci oligonukleotidové kódující sekvence pomocí PCR je
jedno vlákno DNA dostačující.
Připravená sekvence (7) tedy byla vystavena účinkům TFA (85 %; 15 % Fenol,
H2O, Thioanizol, TIS) po dobu 2,5 hodin. Po reakci byla vybrána jednotlivá zrna pevné
fáze a bylo provedeno 20 cyklů PCR. Bylo tak testováno, zda vlákno testovací
oligonukleotidové sekvence obsahující 7-deaza-adenin vydrží při kyselých
podmínkách TFA, a dále zda je možné provést úspěšnou amplifikaci pomocí PCR.

Obrázek 1. Snímek gelu po gelové elektroforéze po PCR. L = Ladder 100 bp (Standard), 1 – 4 =
Jednotlivá zrna testovací sekvence (7) vystavená účinkům TFA, amplifikována PCR; 5 – 7 = Slepé
vzorky (jen reagencie pro PCR).

Ze snímku gelu po gelové elektroforéze je patrné, že 7-deaza-modifikované
vlákno oligonukleotidové sekvence zůstalo zachováno i při reakci s TFA (Obrázek 1).
Toto vlákno DNA bylo následně úspěšně amplifikováno. Vzorky po PCR byly dále
osekvenovány (Obrázek 2).
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Obrázek 2. Snímek spektra z DNA-sekvenace.

Výsledkem DNA-sekvenace bylo spektrum odpovídající struktuře připravené
oligonukleotidové sekvence. Ze snímku je patrné, že jsou ve spektru přítomny pouze
signály odpovídající adeninu, thyminu a cytosinu.
Byla tedy úspěšně připravena testovací oligonukleotidová sekvence
na porézním skle CPG beads (7). Sekvence byla následně testována při podmínkách
odchraňování peptidů v podmínkách TFA. Bylo potvrzeno, že integrita vlákna
obsahujícího 7-deaza-adenin zůstává i po této reakci zachována. Dále bylo dokázáno,
že z tohoto jednoho vlákna je možné provést amplifikaci pomocí PCR a následnou
DNA sekvenaci. Pozitivním výsledkem je také fakt, že DNA lze amplifikovat z pouhého
jednoho zrna pevné fáze.

3.1.3 Proteolýza knihovny furinem a faktorem Xa
S připravenou kombinatoriální knihovnou peptidů (1) bylo též testováno
proteolytické štěpení furinem a faktorem Xa. Jedná se o proteázy se substrátovou
specifitou značně vyšší než v případě pepsinu. Substrátová specifita furinu je
definována sekvencí Arg-AA1-AA2-Arg, kde AA je označení pro libovolnou
aminokyselinu. Hydrolyzovanou vazbou je pak vazba za posledním argininem.
Substrátová specifita faktoru Xa je dána sekvencí Ile-Asp/Glu-Gly-Arg,
hydrolyzovanou vazbou je opět vazba za argininem. [3]
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Knihovna 1 byla inkubována nejprve s furinem (Schéma 16) a následně
s faktorem Xa (Schéma 17).

Schéma 16. Schématické znázornění reakce kombinatoriální knihovny 1 s furinem.

Schéma 17. Schématické znázornění reakce kombinatoriální knihovny 1 s faktorem Xa.

Reakce s proteázami nebyla ani v jednom případě doprovázena změnou
fluorescenčního signálu pevné fáze. Inkubace s furinem ani faktorem Xa se tedy
neprojevila žádnou detekovatelnou změnou. V případě proteolýzy relativně málo
specifickým pepsinem byla změna fluorescenčního signálů patrná u tisíců zrn pevné
fáze (viz Schéma 9). Vzhledem k relativně vyšší specifitě furinu a faktoru Xa bylo
u těchto proteáz předpokládáno, že změna fluorescenčního signálu bude
pozorovatelná jen u desítek až stovek zrn. Jelikož však nebyla změna fluorescence
pozorována ani u jednotlivých zrn, byly připraveny peptidy o specifické sekvenci
proteolyticky aktivní vůči furinu, respektive faktoru Xa.

3.1.4 Příprava specifických peptidů pro furin a faktor Xa
Pro testování proteolýzy furinem a faktorem Xa byly připraveny dvě peptidové
sekvence proteolyticky aktivní vůči těmto proteázám. Byl připraven peptid 8 na CPG
pro testování proteolýzy furinem a peptid 9 na CPG pro testování proteolýzy
29

faktorem Xa. Peptid 8 na CPG byl následně reagován s furinem (Schéma 18), peptid 9
na CPG byl reagován s faktorem Xa (Schéma 19).

Schéma 18. Struktura peptidu 8 a schématické znázornění reakce s furinem.

Schéma 19. Struktura peptidu 9 a schématické znázornění reakce s faktorem Xa.

Ani v tomto případě nebyla reakce s oběma proteázami doprovázena změnou
fluorescenčního signálu pevné fáze. Možným důvodem je vyšší specifita těchto
proteáz. Proteolyticky aktivní peptidovou sekvencí je v obou případech sekvence
o 4 aminokyselinách, do interakce s aktivním centrem enzymu se tak musí dostat
poměrně delší řetězec. Peptid je však vázán na zrno pevné fáze, které znemožňuje
jeho zcela volný pohyb v prostoru. Je tedy možné, že pevná fáze stericky brání
enzymu v dostatečné interakci s peptidem. Tato hypotéza mohla být testována
syntézou peptidů s různě dlouhými spojkami k pevné fázi. Nicméně časová náročnost
tohoto testu, nejistota pozitivního výsledku a fungující metoda DNA kódování nás
vedla k rozhodnutí úplně opustit pevnou fázi a knihovnu připravit v roztoku. Tento
nový přístup je popsán v následující kapitole.
Opuštění pevné fáze jakožto nosného média pro peptidy znamená ztrátu
možnosti fluorogenního screeningu. Pomocí zrna pevné fáze totiž bylo možné
detekovat fluorescenční signál konkrétního štěpeného peptidu. Zrno je díky svým
rozměrům „makroskopickým“ objektem a fluoreskující peptid na něm vázaný lze tak
snadno separovat. V případě knihovny připravené v roztoku jsou jednotlivé
fluorogenní peptidy jen samostatnými molekulami v jedné společné reakční směsi.
Separace konkrétního peptidu vykazujícího fluorescenční signál tak není možná.
Z tohoto důvodu byl pro další experimenty zvolen screening na bázi biotinu.
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3.2 Příprava knihovny v roztoku
Základní uzpůsobení DNA-kódované knihovny v roztoku bylo zcela analogické
jako v případě knihovny na pevné fázi. Molekula knihovny obsahuje peptidovou
sekvenci kódovanou paralelní oligonukleotidovou sekvencí. Místo zrna pevné fáze je
spojkou mez těmito dvěma segmenty samotná molekula NH2-HDNA 3. Screening
na bázi biotinu spočívá v zapojení molekuly biotinu na konec peptidové
sekvence. Návrh DNA-kódované kombinatoriální knihovny 10 v roztoku je znázorněn
na schématu 20.

Schéma 20. Struktura navrhnuté DNA-kódované kombinatoriální knihovny 10.

Princip biotinového screeningu je založen na extrémně silné afinitě molekuly
biotinu k proteinům streptavidin nebo avidin. Separace se provádí pomocí pevné fáze
s povrchem pokrytým makromolekulami streptavidinu. Vhodným substrátem je
peptid s kovalentně vázanou molekulou biotinu na konci peptidové sekvence (viz
schéma 20). Takto připravený biotinylovaný peptid vykazuje afinitu ke streptavidinu
a při separaci by byl navázán na streptavidinovou pevnou fázi. Při následné
proteolýze dochází k rozštěpení peptidové sekvence, což vede ke ztrátě biotinu.
Molekula po proteolýze je již nebiotinylovaná a afinitu ke streptavidinu nevykazuje.
Proteolýza se tedy projeví ztrátou afinity molekuly knihovny ke streptavidinu. [29], [30]

3.2.1 Příprava a testování modelového substrátu 11
Příprava DNA-kódovaných knihoven využívajících peptidový coupling
v roztoku byla popsána v literatuře. [31] Této popsané metodiky bylo využito
pro přípravu modelového substrátu 11, který by obsahoval DNA sekvenci
amplifikovatelnou pomocí PCR a dipeptid obsahující fenylalanin a biotin pro testování
proteolýzy a separace. Jako výchozí struktura umožňující vázání peptidové
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i oligonukleotidové sekvence byl využit oligonukleotid 3 (NH2-HDNA), který obsahuje
jak volný amin pro vázání peptidu, tak krátký dvouvláknový oligonukleotid (6 párů
bazí) pro ligaci DNA. Dále měl modelový substrát 11 obsahovat Forward primer (For,
32 párů bazí) a testovací oligonukleotid (TO, 92 párů bazí). Celkem měl tedy
modelový substrát 11 obsahovat 130 párů bazí. Pro otestování couplingových reakcí
měl modelový substrát rovněž obsahovat v peptidové sekvenci vázáný fenylalanin
a biotin.
Jednotlivé oligonukleotidy byly na stávající sekvenci postupně ligovány
pomocí T4 DNA ligázy. Syntéza modelového substrátu 11 byla zahájena ligací
Forward primeru (For) na oligonukleotid 3, tedy NH2-HDNA, za vzniku produktu 12
(Schéma 21).

Schéma 21. Ligace Forward primeru (For) na molekulu NH2-HDNA 3 za vzniku produktu 12.

Dále byl na produkt 12 ligován testovací oligonukleotid (TO) za vniku
produktu 13 (Schéma 22).

Schéma 22. Ligace testovacího oligonukleotidu (TO) na molekulu 12 za vzniku produktu 13.

Byl proveden test amplifikace pomocí PCR. Jak je patrné z obrázku 3, tak PCR
produkt o požadované délce byl detegován pouze u produktu 13.
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Obrázek 3. Snímek gelu po gelové elektroforéze po PCR. L = Ladder 100 bp (Standard), 1 =
Oligonukleotid 3; 2 = Produkt 12 (NH2-HDNA+For); 3 = Produkt 13 (NH2-HDNA+For+TO); 4 =
Testovací oligonukleotid (TO); 5 = Slepý vzorek (jen reagencie pro PCR).

Syntéza oligonukleotidové sekvence byla následována
fenylalaninu a biotinu za vniku modelového substrátu 11 (Schéma 23).

couplingem

Schéma 23. Modelový substrát 11.

Vzhledem k přítomnosti fenylalaninu byl modelový substrát 11 proteolyticky
štěpen chymotrypsinem (Schéma 24).

Schéma 24. Proteolýza sekvence 11 chymotrypsinem za vzniku štěpeného produktu 14.
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Po reakci s chymotrypsinem byla reakční směs inkubována
se streptavidinovou pevnou fází, čímž došlo k separaci štěpeného produktu 14
od neštěpeného substrátu 11. Neštěpený substrát 11 by měl být imobilizován
na pevné fázi a štěpený produkt by měl zůstat v supernatantu. Pro ověření funkčnosti
metody byla provedena amplifikace DNA pomocí PCR v supernatantu i na pevné fázi
se streptavidinem. Jako kontrolní reakce byl použit substrát 11 inkubovaný pouze
v pufru bez chymotrypsinu (Obrázek 4).

Obrázek 4. Snímek gelu po gelové elektroforéze po PCR. L = Ladder 100 bp (Standard), 1 =
Streptavidinová pevná fáze (substrát 11+chymotrypsin); 2 = Supernatant (substrát
11+chymotrypsin); 3 = Streptavidinová pevná fáze (substrát 11+pouze pufr); 4 = Supernatant
(substrát 11+pouze pufr); 5 = Samotný substrát 11.

Z rozdílu signálů drah 2 a 4, tedy vzorků supernatantů, je patrné,
že proteolytické štěpení chymotrypsinem bylo úspěšné. U reakce s chymotrypsinem
se většina signálu nachází v supernatantu, kdežto u kontrolní reakce bez proteázy je
velikost signálu v supernatantu zanedbatelná. Tento experiment tak prokázal
životaschopnost celého principu testování aktivit a specifit proteáz pomocí DNAkódovaných peptidů.

3.2.2 Příprava kombinatoriální knihovny 15
Na základě optimalizací provedených při zkušební syntéze byla připravena
DNA-kódovaná
knihovna
hexapeptidů
kódovaných
vždy
příslušným
oligonukleotidem 15. Použitím všech dvaceti proteinogenních aminokyselin byla
teoretická diverzita knihovny 64 × 106 různých peptidů. Pro syntézu byl stejně jako
v případě modelového substrátu 11 využit Forward primer (For) a dále Reverse
primer (Rev)

34

Pro samotné kódování byly použity zakoupené oligonukleotidy pro kódování
20 proteinogenních aminokyselin. Pro zabránění nespecifických ligací byly
zakoupeny dvě sady oligonukleotidů. Struktura všech kódu v jedné sadě podmiňuje
následnou ligaci kódu z druhé sady.
Syntéza probíhala v jednotlivých cyklech zahrnujících nejprve ligaci kódujícího
oligonukleotidu (O) a poté coupling příslušné aminokyseliny (X). Při syntéze byla
využita metodika „split and mix“. Před ligací byl vždy produkt rozdělen na 20 částí
a s každou částí byla provedena ligace se specifickým oligonukleotidem a coupling
s příslušnou aminokyselinou. Po couplingu byly jednotlivé porce smíchány a bylo
provedeno odchránění skupiny Fmoc pro možnost dalšího cyklu. Po každém kroku
v cyklu, tedy po ligaci, couplingu a odchránění byly reakční směsi přečištěny pomocí
komerční soupravy pro čištění DNA. Během syntézy byly odebírány vzorky
po každém cyklu. Připravená knihovna 15 je schématicky znázorněna na schématu
25.

Schéma 25. Schématické znázornění připravené DNA-kódované kombinatoriální knihovny 15. Každá
aminokyselina (X) je kódována specifickým oligonukleotidem (O).

Po syntéze knihovny byla se vzorky z jednotlivých cyklů provedena gelová
elektroforéza (Obrázek 5).
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Obrázek 5. Snímek gelu po gelové elektroforéze. L = Ladder 100 bp (Standard), 1 = Po ligaci Forward
primeru, 2 = Po 1. cyklu, 3 = Po 2. cyklu, 4 = Po 3. cyklu, 5 = Po 4. cyklu, 6 = Po 5. cyklu, 7 = Po 6. cyklu,
8 = Po ligaci Reverse primeru a couplingu biotinu (knihovna 15).

Ze snímku gelu je patrné, že výtěžek celého cyklu syntézy byl velice nízký,
již při třetím cyklu bylo množství DNA, a tedy i celé knihovny zanedbatelné oproti
prvnímu či druhému cyklu. Od čtvrtého cyklu bylo již množství DNA nedetekovatelné.
Se všemi vzorky a připravenou knihovnou 15 bylo provedeno PCR. Připravená
knihovna 15 byla také inkubována se streptavidinovou pevnou fází. Knihovna
obsahující biotin by měla být plně imobilizována na pevné fázi. Pro ověření
funkčnosti metody byla provedena amplifikace DNA pomocí PCR v supernatantu
i na pevné fázi se streptavidinem.

Obrázek 6. Snímek gelu po gelové elektroforéze po PCR. L = Ladder 100 bp (Standard), 1 1 = Po ligaci
Forward primeru, 2 = Po 1. cyklu, 3 = Po 2. cyklu, 4 = Po 3. cyklu, 5 = Po 4. cyklu, 6 = Po 5. cyklu, 7 =
Po 6. cyklu, 8 -9 = Po ligaci Reverse primeru a couplingu biotinu (knihovna 15), 10 = Streptavidinová
pevná fáze (knihovna 15), 11 = Supernatant (knihovna 15).
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Ze snímku gelu je patrné, že se podařilo úspěšně amplifikovat DNA sekvence
připravené knihovny 15 (Obrázek 6, dráha 8 a 9). Produkty nespecifické amplifikace
jsou viditelné v produktech po 2. -4. cyklu syntézy knihovny (Obrázek 6, dráha 3, 4
a 5). Tyto nespecifické produkty vymizely po pátém cyklu přípravy knihovny
(Obrázek 6, dráha 6 a 7). Jak bylo též potvrzeno u modelového substrátu 11, tak
coupling terminálního biotinu na knihovnu je použitelný pro separaci pomocí
streptavidinu (Obrázek 6, dráha 10 a 11). Při PCR byla provedena amplifikace dvaceti
cykly, což znamená zmnožení DNA faktorem 106. Výtěžek přípravy knihovny lze tedy
určit jako 10-4 %. Syntéza zahrnovala ligaci Forward primeru, dále šest celých cyklů,
ligaci Reverse primeru a coupling biotinu. Výtěžek v každém cyklu je tedy zhruba
10 %.
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4 Experimentální část
4.1 Obecné parametry experimentů
Všechny komerční chemikálie (včetně solventů a chráněných aminokyselin)
a oligonukleotidy byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich nebo Generi-Biotech a byly
použity přímo bez dalšího čištění. Porézní sklo pro peptidovou syntézy CPG beads
(velikost zrn 100 μm, póry 1000 Å, loading 116 μmol/g) bylo zakoupeno u firmy
Biosearch Technologies. Fmoc-L-Lysin(Boc-Ant)-OH byl připravený v rámci
bakalářské práci. [21] Oligonukleotid 3 (NH2-HDNA) byl zakoupen u firmy IDT jako
lyofilizát a byl použit bez dalšího čištění. Imobilizovaný magnetický streptavidin
(DynaBeads M-270) byl zakoupen od firmy ThermoScientific. Všechny enzymy
(proteázy, T4 DNA ligáza, reagencie pro PCR) a soupravy pro čištění nukleových
kyselin byly zakoupeny od firmy New England Biolabs. Pro čištění molekul DNA byl
použit Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit (5 μg). Analytické HPLC bylo provedeno
za následujících podmínek: Agilent Eclipse plus C18 kolona (3.5 µl, 4.6×100 mm);
UV/Vis detekce při λ = 254 nm; průtok 0.4 ml/min; gradientová eluce (20 mM TEAA –
CH3CN od 95:5 do 88:12 za 28 min). Pro čištění sloučenin pomocí HPLC byly použity
následující podmínky: Agilent ZORBAX SBC18 kolona (5 μl, 9.4x150 mm); UV/Vis
detekce při λ = 254 nm; průtok 4 ml/min; gradientová eluce (20 mM TEAA– CH3CN
od 95:5 do 88:12 za 28 min). Pro míchání reakčních směsí s pevnou fází bylo využito
rameno rotační vakuové odparky. Analýza vzorků pomocí hmotnostní spektrometrie
byla provedena na přístrojích Thermo Orbitrap Fusion (Q-OT- qIT, Thermo) a Esquire
3000 (qIT) od firmy Bruker. Mikroskopie pevné fáze byla provedena pomocí
optického mikroskopu Leica 6SD a příslušné snímky byly pořízeny připojeným
fotoaparátem Canon EOS 6OOD. Vzorky byly lyofilizovány na lyofilizátoru FreeZone
2.5 od firmy LABCONCO. PCR bylo prováděno na přístroji ESCO Aeris Thermal Cycler
Model G96 (cyklus 95 °C – 30 s.; 60 °C – 30 s.; 72 °C – 30 s.). Pro vizualizaci gelů
po gelové elektroforéze barvených barvivem GelRed byl použit přístroj T:genius
SynGene.
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4.2 Obecná
na pevné fázi

metoda

pro

syntézu

peptidů

Pro přípravu peptidů na pevné fázi 5, 8 a 9 bylo 50 mg pevné fáze CPG beads
(6 μmol) nasypáno do plastové stříkačky (5 ml) s polyethylenovou fritou.
Do stříkačky byl nasát NMP (3 ml) a vzniklá suspenze byla inkubována za laboratorní
teploty po dobu 30 minut. Pro následný coupling byl do stříkačky přidán 0,5 M roztok
příslušné aminokyseliny v NMP (3 ekv., 18 μmol, 35 μl), 0,5 M roztok HBTU
v NMP(3 ekv., 18 μmol, 35 μl), 0,5 M roztok HOBt v NMP (3 ekv., 18 μmol, 35 μl)
a 1 M roztok DIEA v NMP (6 ekv., 36 μmol, 35 μl). Vzniklá reakční směs byla za
stálého míchání ponechána reagovat po dobu 1 hodiny za laboratorní teploty. Poté
byla rekční směs ze stříkačky odstraněna. Uvedený postup byl dvakrát zopakován,
coupling tak byl proveden třikrát. Po třetím couplingu byla pevná fáze promyta DMF
(5 × 3 ml) a dále NMP (5 × 3 ml). [19], [21]
Pro potvrzení úplné konverze couplingu aminokyselin s terminální aminovou
skupinou na pevné fázi byl po každém kroku proveden tzv. Kaiser-Test. Malý vzorek
pevné fáze byl odebrán do vialky (2 ml) a promyt 96 % ethanolem (2 × 1 ml).
Ke vzorku byla přidána jedna kapka roztoku ninhydrinu v ethanolu (100 mg/ml),
jedna kapka roztoku kyanidu draselného v pyridinu (20 mg/ml) a jedna kapka
roztoku fenolu v ethanolu (4 g/l). Vialka byla zahřívána při 120 °C po dobu 1 minuty.
Úspěšné navázání aminokyseliny bylo indikováno bezbarvou/nažloutlou reakční
směsí. Naopak neúplná konverze couplingu byla indikována sytým modrým
zbarvením. V takovémto případě byl coupling opakován do negativního výsledku
Kaiser testu. [32]
Pro následné odchránění chránící Fmoc skupiny byl do stříkačky přidán roztok
piperidinu v DMF (50 % v/v, 3 ml). Reakční směs byla za stálého míchání ponechána
reagovat po dobu 15 minut za laboratorní teploty. Směs byla ze stříkačky odstraněna
a celý postup byl zopakován. Poté byla pevná fáze opět promyta DMF (5 × 3 ml)
a NMP (5 × 3 ml). Odchránění chránících skupin z postranních řetězců aminokyselin
(tedy skupiny Boc, Pbf, tBu a Trt) byly provedeno kysele v prostředí kyseliny
trifluoroctové (TFA). Do stříkačky s pevnou fází byly přidány 3 ml směsi
TFA/Fenol/H2O/Thioanizol/TIS o poměru 10/0,75/0,5/0,5/0,25. Reakční směs byla
za stálého míchání ponechána reagovat po dobu 2,5 hodin za laboratorní teploty. Poté
byla směs odstraněna a pevná fáze byla promyta DCM (5 × 3 ml), DMF (5 × 3 ml),
směsí DI H2O/DMF (1/1) (5 × 3 ml) a DI H2O (5 × 3 ml). [19], [21]
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4.2.1 Příprava kombinatoriální knihovny 1
Knihovna 1 byla připravena dle standardního postupu peptidové syntézy
na pevné fázi popsaném v předešlé kapitole. Bylo použito 850 mg (99 μmol) pevné
fáze CPG beads. Pro přípravu kombinatoriální knihovny pentapeptidů byla využita
metodika „split and mix“. Knihovna byla sestavena ze 17 proteinogenních
aminokyselin (Tabulka 2 na konci experimentální části). Před couplingem
aminokyselin byla pevná fáze rovnoměrně rozdělena do sedmnácti mikrozkumavek
(1,5 ml). V každé mikrozkumavce byl proveden coupling s konkrétní chráněnou
aminokyselinou. V případě pozic X2 a X4 v pentapeptidové sekvenci bylo při couplingu
použita směs L- a D-enantiomeru dané aminokyseliny v poměru 4:1. Po couplingu
aminokyselin byly všechny díly pevné fáze spojeny, promyty a bylo přistoupeno
k odchránění Fmoc skupiny. Po následném promytí byla pevná fáze připravena
pro opětovné rozdělení a coupling. [19], [21]

4.2.2 Reakce peptidů na pevné fázi s proteázami
Pro reakci peptidů na pevné fázi s proteázami byly použity následující pufry:
pepsin (100 mM mravenčan amonný, pH 3,0), furin (100 mM HEPES, 1 mM CaCl2,
1 mM 2-merkaptoethanol, 0,5 % Triton X, pH 7,5), Faktor Xa (20 mM TRIS, 100 mM
NaCl, 2 mM CaCl2, pH 8,0). Konkrétní peptidy nebo knihovna peptidů na pevné fázi
CPG (50 mg) byly promyty daným pufrem (5 × 2 ml) a dále byla pevná
fáze ekvilibrována s daným pufrem (3 ml) po dobu 30 minut. Po separaci byl následně
k pevné fázi přidán roztok příslušného enzymu v pufru. V případě pepsinu byly
přidány 2 ml roztoku enzymu v pufru o koncentraci 1 mg/ml (1 mg pepsinu/25 mg
CPG). Při reakci s furinem a faktorem Xa byly k pevné fázi přidány 2,5 ml roztoku
enzymu v pufru o koncentraci 2 mg/ml (1 mg enzymu/10 mg CPG). Reakční směs
byla inkubována po dobu 24 hodin za laboratorní teploty. Po skončení reakce byla
pevná fáze promyta vodou (5 × 3 ml) a pufrem PBS (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl,
10 mM Na2HPO4 ∙ 12 H2O, 1,8 mM KH2PO4, pH 7,4; 5 × 3 ml). Pevná fáze byla následně
dispergována ve vodě a fluorescence pozorována pod stereomikroskopem při excitaci
UV světlem (365 nm) ruční lampy (8 W). [19], [20]

4.2.4 Štěpení peptidů z pevné fáze pro MS analýzu
Pro štěpení peptidů z pevné fáze byl použit postup stejný jako v mojí
bakalářské práci. [21] Ze vzorku pevné fáze bylo pomocí optického mikroskopu
a hodinářské pinzety odebráno jedno zrno pevné fáze. Zrno bylo vloženo do PCR
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trubičky naplněné 0,1 M roztokem HCl (10 μl). Do PCR trubičky byl následně přidán
roztok bromkyanu (30 mg/ml) v 0,1 M roztoku HCl (20 μl). PCR trubička byla obalena
alobalem a reakční směs byla ponechána reagovat po dobu 1 hodiny. Směs byla
následně zlyofilizována. [33] Připravený vzorek byl analyzován LC-MS v servisní
laboratoři PřF UK.[34], [35], [36]

4.2.5 Syntéza 5-azidopentanoyl-HDNA 4
Oligonukleotid 3 (300 nmol, 1,5 mg) byl rozpuštěn v pufru (240 μl,
1 M Na2HPO4, pH 8,0). 5-azidopentanoyl-NHS ester byl připraven následujícím
způsobem. 5-azidopentanová kyselina (7,2 μmol, 1 mg), NHS (9,6 μmol, 1 mg) a EDC
(9,6 μmol, 1 mg) byly rozpuštěny v DMF (20 μl). Reakční směs byla ponechána
reagovat při 60°C po dobu 30 minut. Tato směs byla následně přidána k roztoku
oligonukleotidu 3 (300 nmol, 1,5 mg) v degasovaném pufru (240 μl, 1 M Na2HPO4,
pH 8,0). Reakční byla ponechána reagovat za laboratorní teploty po dobu 2 hodin.
Poté byla připravena a přidána nová dávka NHS-esteru. Reakční směs byla ponechána
reagovat po dobu 1 hodiny. Poté byla reakce ukončena přídavkem 1 M roztoku Tris
pufru (100 μl, pH 7,6) a inkubována po dobu 5 min při 60 °C. Produkt 4
byl precipitován 96 % ethanolem (2 × 1 ml). Precipitát byl vysušen argonem
a resuspendován v TEAA pufru (20mM TEAA, pH 8,0). Produkt byl preparativně
přečištěn na HPLC (mobilní fáze = 20 mM TEAA/ACN). Po lyofilizaci byl získán
produkt 4 ve výtěžku 19 % (57 nmol). [27] MS (MALDI): m/z [M-H]1- vypočteno
pro C144H200N52O103P18 5059,94 Da; nalezeno: 5063,00.

4.2.6 Syntéza sloučeniny 6 na pevné fázi
Pevná fáze CPG beads s navázaným peptidem 5 (10 mg, 1 μmol) byla promyta
CRB (50 % DMSO, 30 mM TEAA, 0,04 % Tween 20, pH 7,5, 3 × 1 ml) v plastové
stříkačce (5 ml) s polyethylenovou fritou. Následně byla pevná fáze ekvilibrována
za stálého míchání s CRB (1 ml) po dobu 1 hodiny za laboratorní teploty. Po separaci
byla pevná fáze opět promyta CRB (1 ml). Byla smíchána kyselina askorbová
(6,5 μmol, 1 mg) a síran měďnatý (5 μmol, 1 mg) ve směsi DMSO/H2O (2/1) (20 μl).
Tato směs byla smíchána s CRB (1 ml) a přidána k pevné fázi. Reakční směs byla
inkubována za stálého míchání po dobu 5 minut za laboratorní teploty. K této reakční
směsi byl dále přidán roztok 5-azidopentanoyl-HDNA 4 v TEAA (1 μl, 1 nmol), který
byl rozpuštěn v CRB (0,8 ml). Reakční směs byla inkubována za stálého míchání
po dobu 16 hodin za laboratorní teploty. Po separaci byla pevná fáze promyta BTPBB
(100 mM NaCl, 10 mM EDTA, 10 mM Bis-Tris, 1 % SDS, 1 % Tween 20, pH 7,6,
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3 × 1 ml) a poté za stálého míchání inkubována po dobu 1 hodiny s BTPBB (2 × 1 ml).
Dále byla pevná fáze promyta BTPWB (50 mM NaCl, 10 mM Bis-Tris, 0,04 % Tween
20, pH 7,6, 3 × 1 ml), směsí DMF/H2O (1/1) (3 × 1 ml), DMF (3 × 1 ml) a NMP
(3 × 1 ml). [27]

4.2.7 Syntéza oligonukleotidu 7 na pevné fázi
Sekvence DNA použitých oligonukleotidů jsou uvedeny v Tabulce 3 na konci
experimentální práce. Oligonukleotidy byly zakoupeny jako jednovláknové molekuly
DNA (0,1 mM). Před ligací byla příslušná vlákna hybridizována v PCR termocykleru.
Pro hybridizaci byla v PCR trubičce připravena ekvimolární směs obou
jednovláknových oligonukleotidů. Směs byla zahřáta na 90 °C po dobu 20 sekund
a následně ochlazována o 5 °C za 20 sekund až na laboratorní teplotu.
Pevná fáze s navázanou výchozí strukturou 6 (10 mg, 1 μmol) byla promyta
směsí 1:1 DMF/H2O (3 × 2 ml), DI H2O (3 × 2 ml) a následně byla ekvilibrována
BTPWB (3 × 2 ml) po dobu 10 minut. Poté byla pevná fáze promyta T4 pufrem
(50 mM TRIS-HCl, 10 mM MgCl2, 10 mM dithiothreitol, 1 mM ATP, pH 7,5; 200 μl).
Po separaci byla pevná fáze inkubována s roztokem ligovaného oligonukleotidu
(10 μl, 1 nmol), T4 DNA ligázy (1 μl, 400 U/μl) a T4 pufr (200 μl) za stálého míchání
po dobu 24 hodin. Následně byla po separaci supernatantu pevná fáze promyta
BTPWB pufrem (3 × 2 ml) po dobu 10 minut, dále byla promyta třikrát BTPLB
a jednou 200 μl pufru k T4 DNA ligáze. Po promytí byla pevná fáze připravena k ligaci
dalšího oligonukleotidu. [27]
Pro amplifikaci pomocí PCR bylo vybráno jedno zrno pevné fáze a bylo vloženo
do PCR trubičky naplněné 15 μl DI H2O. Do PCR trubičky byl poté přidán Forward
primer (0,5 μl, 100 μM), Reverse primer Anti (0,5 μl, 100 μM), Red Taq 2X Master Mix
(25 μl) a DI H2O (9 μl). V termocykleru bylo provedeno 20 cyklů PCR. Pro gelovou
elektroforézu byl využíván 3 % agarosový gel (vizualizace pomocí GelRed). Gel byl
následně vyvíjen v elektroforetickém tanku při napětí 200 V.
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4.3 Příprava knihovny v roztoku
4.3.1 Příprava modelového substrátu 11
DNA sekvence použitých oligonukleotidů jsou uvedeny v Tabulce 4 na konci
experimentální práce. Oligonukleotidy byly zakoupeny jako jednovláknové molekuly
DNA (0,1 mM). Před ligací byla příslušná vlákna hybridizována v PCR termocykleru
(viz 4.2.7).
V PCR trubičce byl smíchán roztok oligonukleotidu 3 v DI H2O (16 μl, 20 nmol),
T4 pufr (8 μl), T4 DNA ligáza (1 μl), dvouvláknový Forward primer (40 μl, 40 nmol)
a DI H2O (15 μl). Reakční směs byla inkubována po dobu 16 hodin při 16 °C. Po ligaci
byla reakční směs inkubována při 65 °C po dobu 10 minut pro deaktivaci enzymu
a následně přečištěna pomocí Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit. Produkt byl z čistící
kolonky eluován do 16 μl DI H2O. K tomuto produktu byl přidán T4 pufr (8 μl),
T4 DNA ligáza (1 μl), dvouvláknový testovací oligonukleotid (40 μl, 40 nmol) a DI H2O
(15 μl). Reakční směs byla inkubována po dobu 16 hodin při 16 °C Po ligaci byla
reakční směs inkubována při 65 °C po dobu 10 minut pro deaktivaci enzymu
a následně přečištěna pomocí Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit. Produkt byl z čistící
kolonky eluován do 10 μl DI H2O.
K produktu byl následně přidán borátový pufru (150 mM H3BO3, pH 9,5, 50 μl),
150 mM roztok Fmoc-Phe-OH v DMF (12,6 μl, 2 μmol) a 250 mM roztok DMT-MM
v DI H2O (7,6 μl, 2 μmol). Reakční směs byla inkubována 18 hodin při 4 °C. Poté byla
směs přečištěna pomocí Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit. Produkt byl z čistící
kolonky eluován do 16 μl DI H2O. Pro odchránění od Fmoc skupiny byl přidán
10 % vodný roztok piperidinu (84 μl) a reakční směs byla inkubována 4 hodiny
při laboratorní teplotě. Pro neutralizaci reakční směsi byl přidán 3 M NaOAc (126 μl),
produkt byl přečištěn pomocí Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit a eluován z čistící
kolonky do 16 μl DI H2O. Následně byl pro coupling biotinu přidán borátový pufr
(150 mM, pH 9,5, 50 μl), 150 mM roztok biotinu v DMF (12,6 μl, 2 μmol) a 250 mM
roztoku DMT-MM v DI H2O (7,6 μl, 2 μmol). Reakční směs byla inkubována 18 hodin
při 4 °C. Poté byla směs přečištěna pomocí Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit.
Produkt byl z čistící kolonky eluován do 16 μl DI H2O.
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4.3.2 Testování modelového substrátu 11 s chymotrypsinem
Do roztoku chymotrypsinu (1 mg/ml) v pufru (100 mM TRIS, 100 mM CaCl2,
pH 7,85; 100 μl) byl přidán substrát 11 (4 μl, 1,6 pmol) a reakční směs byla
inkubována 24 hodin při laboratorní teplotě. Jako kontrola byla provedena reakce
bez chymotrypsinu. Po skončení enzymatické reakce byly vzorky přečištěny pomocí
Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit. Produkty byly z čistící kolonky eluovány
do 10 μl DI H2O.
K imobilizaci biotinylovaného substrátu byla použita magnetická pevná fáze
Streptavidin DynaBeads (M-270). K suspenzi pevné fáze (5 μl) byl přidán promývací
pufr (5 mM Tris-HCl, 0,5 mM EDTA, 1 M NaCl, 1 ml), směs byla promíchána
a supernatant odstraněn pomocí magnetoseparace. Tento postup byl zopakován
dvakrát. Poté byl k pevné fázi přidán pufr (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 2 M NaCl, pH
7,5, 10 μl) a přečištěný substrát 11 po enzymatické reakci (10 μl, 1,6 pmol) a směs
byla inkubována za stálého míchání 15 minut za laboratorní teploty. Poté byl
supernatant odstraněn pomocí magnetoseparace a pevná fáze byla promyta
promývacím pufrem. (2 × 1 ml). Poté byla pevná fáze resuspendována v DI H2O
(50 μl) a uschována. [31]
Pro amplifikaci pomocí PCR byl 1 μl supernatantu nebo resuspendované pevné
fáze přidán do směsi obsahující primer PCR Forward (0,5 μl, 100 μM), primer PCR
Reverse (0,5 μl, 100 μM), Red Taq 2X Master Mix (25 μl) a DI H 2O (23 μl).
V termocykleru bylo provedeno 15 cyklů PCR. Pro gelovou elektroforézu byl využíván
3 % agarosový gel (vizualizace pomocí Gel Red). Gel byl následně vyvíjen
v elektroforetickém tanku při napětí 200 V.

4.3.3 Příprava kombinatoriální knihovny 15
Pro syntézu knihovny byly použity Forward primer (For), Reverse primer
(Rev) a dále dvě sady kódujících oligonukleotidů. DNA sekvence jsou uvedeny
v Tabulce 5 na konci experimentální práce. Oligonukleotidy ze sady 1, respektive
ze sady 2 se pravidelně opakovaly. Oligonukleotidy byly zakoupeny jako
jednovláknové molekuly DNA (0,1 mM). Před ligací byla obě vlákna hybridizována
v PCR termocykleru (viz 4.2.7). Pro čištění všech meziproduktů byl používán
Monarch® PCR & DNA Clean Up Kit.
Nejprve byla provedena ligace Forward primeru na oligonukleotid 3. V PCR
trubičce byl smíchán roztok oligonukleotidu 3 v DI H2O (20 μl, 1,66 nmol), T4 pufr
(40 μl), T4 DNA ligáza (10 μl), dvouvláknový Forward primer (66 μl, 3,32 nmol)
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a DI H2O (264 μl). Reakční směs byla inkubována 16 hodin při 16 °C a dále 10 minut
při 65 °C a následně přečištěna. Produkt byl z čistících kolonek eluován do 200 μl.
Přečištěný produkt byl následně rozdělen na 20 dílů do polyethylenové
96-jamkové misky. Do každé jamky tak bylo přeneseno 10 μl eluátu (0,083 nmol).
Dále byl do každé jamky přidán T4 pufr (2 μl), T4 DNA ligáza (1 μl), dvouvláknový
oligonukleotid ze sady 1 (3,3 μl, 0,166 nmol) a DI H2O (3,68 μl). Reakční směsi
v jamkách byly inkubovány 16 hodin při 16 °C a dále 10 minut při 65 °C a následně
přečištěny. Produkty z jednotlivých jamek byly eluovány do 10 μl. Eluáty byly
přeneseny do stejných pozic v polypropylenové 96-jamkové misce. Do každé jamky
byl následně přidán borátový pufr (150 mM H3BO3, pH 9,5, 12,5 μl), 150 mM roztok
příslušné Fmoc-chráněné aminokyseliny v DMF (3,2 μl, 0,5 μmol) a 250 mM roztok
DMT-MM v DI H2O (1,9 μl, 0,5 μmol). Reakční směs byla inkubována 18 hodin při 4 °C.
Po couplingu byly reakční směsi ze všech jamek smíchány a přečištěny. Produkt byl
eluován do 200 μl DI H2O. Pro odchránění Fmoc skupiny byl přidán 10 % vodný
roztok piperidinu (300 μl) a reakční směs byla inkubována 4 hodiny. Pro neutralizaci
reakční směsi byl přidán 3 M roztok NaOAc (450 μl). Směs byla přečištěna, produkt
byl eluován do 200 μl. Z eluátu byl odebrán 1 μl jako vzorek po prvním cyklu.
Uvedený postup byl následně zopakován. V druhém cyklu byly ligovány
oligonukleotidy ze sady 2.
Po ligaci šestého oligonukleotidu a couplingu šesté aminokyseliny byl
na stávající produkt ligován Reverse primer. Ligace byla provedena stejně jako
v případě Forward primeru. Pro závěrečný coupling biotinu bylo do PCR trubičky
odebráno 20 % produktu (40 μl, 0,33 nmol). Do PCR trubičky byl dále přidán
borátový pufr (150 mM, pH 9,5, 50 μ), 150 mM roztok biotinu v DMF (12,6 μl, 2 μmol)
a 250 mM roztok DMT-MM v DI H2O (7,6 μl, 2 μmol). Reakční směs byla inkubována
18 hodin při 4 °C. Směs byla přečištěna, produkt byl eluován do 40 μl. Imobilizace
streptavidinovou pevnou fází byla provedena jako v kapitole 4.4.1. [31]
Pro amplifikaci pomocí PCR byl 1 μl supernatantu nebo resuspendované pevné
fáze přidán do směsi obsahující Forward primer (0,5 μl, 100 μM), Reverse primer Anti
(0,5 μl, 100 μM), Red Taq 2X Master Mix (25 μl) a DI H2O (23 μl). V termocykleru bylo
provedeno 15 cyklů PCR. Pro gelovou elektroforézu byl využíván 3 % agarosový gel
(vizualizace pomocí Gel Red). Gel byl následně vyvíjen v elektroforetickém tanku
při napětí 200 V.
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4.4 Seznamy aminokyselin a oligonukleotidů
Tabulka 2. Seznam použitých chráněných aminokyselin pro peptidovou syntézu
Aminokyselina

Chráněná forma

L-Ala
D-Ala
β-Ala
L-Arg
D-Arg
L-Asn
D-Asn
L-Asp
D-Asp
L-Cys
D-Cys
L-Gln
D-Gln
L-Glu
D-Glu
L-Gly
L-His
D-His
L-Ile
D-Ile
L-Leu
D-Leu
L-Lys
D-Lys
L-Met
D-Met
L-Phe
D-Phe
L-Pro
D-Pro
L-Ser
D-Ser
L-Thr
D-Thr

Fmoc-L-Ala-OH ∙ H2O
Fmoc-D-Ala-OH ∙ H2O
Fmoc-beta-Ala-OH
Fmoc-L-Arg(Pbf)-OH
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
Fmoc-L-Asn(Trt)-OH
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
Fmoc-L-Asp(OtBu)-OH
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
Fmoc-L-Cys(Trt)-OH
Fmoc-D-Cys(Trt)-OH
Fmoc-L-Gln(Trt)-OH
Fmoc-D-Gln(Trt)-OH
Fmoc-L-Glu(OtBu)-OH ∙ H2O
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH ∙ H2O
Fmoc-Gly-OH
Fmoc-L-His(Trt)-OH
Fmoc-D-His(Trt)-OH
Fmoc-L-Ile-OH
Fmoc-D-Ile-OH
Fmoc-L-Leu-OH
Fmoc-D-Leu-OH
Fmoc-L-Lys(Boc)-OH
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
Fmoc-L-Met-OH
Fmoc-D-Met-OH
Fmoc-L-Phe-OH
Fmoc-D-Phe-OH
Fmoc-L-Pro-OH ∙ H2O
Fmoc-D-Pro-OH ∙ H2O
Fmoc-L-Ser(tBu)-OH
Fmoc-D-Ser(tBu)-OH
Fmoc-L-Thr(OtBu)-OH
Fmoc-D-Thr(Boc)-OH
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L-Trp
D-Trp
L-Tyr
D-Tyr
L-Val
D-Val
Tyr(NO2)
Dap(pentynoyl)

Fmoc-L-Trp(Boc)-OH
Fmoc-D-Trp(Boc)-OH
Fmoc-L-Tyr(tBu)-OH
Fmoc-D-Tyr(tBu)-OH
Fmoc-L-Val-OH
Fmoc-D-Val-OH
Fmoc-Tyr(NO2)-OH
Fmoc-L-Dap(pentynoyl)-OH

Tabulka 3. Seznam použitých oligonukleotidů pro syntézu oligonukleotidu 7 na pevné
fázi
Oligonukleotid
OL1
OL1 Anti
OL2
OL2
For
For Anti
Rev
Rev Anti

DNA-sekvence
5´Phos-TCc7ACCTCTCTT
5´Phos-GAAAAGAGAGG
5´Phos-TTCTc7ACTCCCT
5´Phos-TGAAGGGAGTA
5´Phos-TCCc7Ac7ATCTCTCCc7ACc7ATCTCTc7ATc7ACT
5´Phos-TGAAGTATAGAGATGTGGAGAGATTGGAGG
5´Phos-TTCCCTCc7ACTCc7ACTTCCc7ATTCCc7A
5´-TGGAATGGAAGTGAGTGAGG

Tabulka 4. Oligonukleotidy použité pro přípravu modelového substrátu 11.
Oligonukleotid
TO

For
For Anti

DNA-sekvence
5´Phos-TCATTGCGGACCATAGAAATATCAGGACAGCCCAAAGC
GGTGGAGACTGAACTCGCAGCTAAAAACACTACGAGCAGTCCCCC
5´-GGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCTGCGAGTTCAGTC
TCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAA
5´Phos-GCCGCCCTCAGCTGCTCGCTTCGCTAC
5’-Phos-TGAGTAGCGAAGCGAGCAGCTGAGGGCGGCGG

PCR Forward
PCR Reverse

5´-TCAGCTGCTCGCTTCGCTAC
5´-GGGGGACTGCTCGTAGTGTTTT

TO Anti
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Tabulka 5. Seznam použitých oligonukleotidů pro přípravu kombinatoriální
knihovny 15.
Oligonukleotid
His-1
His-1 Anti
Gln-1
Gln-1 Anti
Pro-1
Pro-1 Anti
Arg-1
Arg-1 Anti
Leu-1
Leu-1 Anti
Asp-1
Asp-1 Anti
Glu-1
Glu-1 Anti
Ala-1
Ala-1 Anti
Gly-1
Gly-1 Anti
Val-1
Val-1 Anti
Tyr-1
Tyr-1 Anti
Ser-1
Ser-1 Anti
Cys-1
Cys-1-Anti
Trp-1
Trp-1 Anti
Phe-1
Phe-1 Anti
Asn-1
Asn-1 Anti
Lys-1
Lys-1 Anti
Thr-1
Thr-1 Anti

DNA-sekvence
5’-Phos-TCAAAGAGAGG
5’-Phos-GAACCTCTCTT
5’-Phos-TCAACGGAGCA
5’-Phos-GAATGCTCCGT
5’-Phos-TCAACAAAGAG
5’-Phos-GAACTCTTTGT
5’-Phos-TCAAAGGAGGT
5’-Phos-GAAACCTCCTT
5’-Phos-TCAAGAAAGCA
5’-Phos-GAATGCTTTCT
5’-Phos-TCAATAAAGGT
5’-Phos-GAAACCTTTAT
5’-Phos-TCAATAGAAGG
5’-Phos-GAACCTTCTAT
5’-Phos-TCAATGGGAGT
5’-Phos-GAAACTCCCAT
5’-Phos-TCAGCAAAGGA
5’-Phos-GAATCCTTTGC
5’-Phos-TCATTGAGGAT
5’-Phos-GAAATCCTCAA
5’-Phos-TCAAGTTTCAG
5’-Phos-GAACTGAAACT
5’-Phos-TCAAACCTCAA
5’-Phos-GAATTGAGGTT
5’-Phos-TCAAATCCCAT
5’-Phos-GAAATGGGATT
5’-Phos-TCAAACCCTAC
5’-Phos-GAAGTAGGGTT
5’-Phos-TCAATCCTCTC
5’-Phos-GAAGAGAGGAT
5’-Phos-TCAATTCTCCG
5’-Phos-GAACGGAGAAT
5’-Phos-TCACGCCTTCA
5’-Phos-GAATGAAGGCG
5’-Phos-TCACGTTCCTG
5’-Phos-GAACAGGAACG
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Ile-1
Ile-1 Anti
Met-1
Met-1 Anti

5’-Phos-TCACTCTCCAC
5’-Phos-GAAGTGGAGAG
5’-Phos-TCATCCTCTTA
5’-Phos-GAATAAGAGGA

His-2
His-2 Anti
Gln-2
Gln-2 Anti
Pro-2
Pro-2 Anti
Arg-2
Arg-2 Anti
Leu-2
Leu-2 Anti
Asp-2
Asp-2 Anti
Glu-2
Glu-2 Anti
Ala-2
Ala-2 Anti
Gly-2
Gly-2 Anti
Val-2
Val-2 Anti
Tyr-2
Tyr-2 Anti
Ser-2
Ser-2 Anti
Cys-2
Cys-2-Anti
Trp-2
Trp-2 Anti
Phe-2
Phe-2 Anti
Asn-2
Asn-2 Anti
Lys-2
Lys-2 Anti
Thr-2

5’-Phos-TTCAAGAGAGG
5’-Phos-TGACCTCTCTT
5’-Phos-TTCACGGAGCA
5’-Phos-TGATGCTCCGT
5’-Phos-TTCACAAAGAG
5’-Phos-TGACTCTTTGT
5’-Phos-TTCAAGGAGGT
5’-Phos-TGAACCTCCTT
5’-Phos-TTCAGAAAGCA
5’-Phos-TGATGCTTTCT
5’-Phos-TTCATAAAGGT
5’-Phos-TGAACCTTTAT
5’-Phos-TTCATAGAAGG
5’-Phos-TGACCTTCTAT
5’-Phos-TTCATGGGAGT
5’-Phos-TGAACTCCCAT
5’-Phos-TTCGCAAAGGA
5’-Phos-TGATCCTTTGC
5’-Phos-TTCTTGAGGAT
5’-Phos-TGAATCCTCAA
5’-Phos-TTCAGTTTCAG
5’-Phos-TGACTGAAACT
5’-Phos-TTCAACCTCAA
5’-Phos-TGATTGAGGTT
5’-Phos-TTCAATCCCAT
5’-Phos-TGAATGGGATT
5’-Phos-TTCAACCCTAC
5’-Phos-TGAGTAGGGTT
5’-Phos-TTCATCCTCTC
5’-Phos-TGAGAGAGGAT
5’-Phos-TTCATTCTCCG
5’-Phos-TGACGGAGAAT
5’-Phos-TTCCGCCTTCA
5’-Phos-TGATGAAGGCG
5’-Phos-TTCCGTTCCTG
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Thr-2 Anti
Ile-2
Ile-2 Anti
Met-2
Met-2 Anti

5’-Phos-TGACAGGAACG
5’-Phos-TTCCTCTCCAC
5’-Phos-TGAGTGGAGAG
5’-Phos-TTCTCCTCTTA
5’-Phos-TGATAAGAGGA

For
For Anti
Rev
Rev Anti

5´Phos-GCCGCCCTCAGCTGCTCGCTTCGCTAC
5’-Phos-TGAGTAGCGAAGCGAGCAGCTGAGGGCGGCGG
5’-Phos-TCATGTTTGCCCGCCAGTTGTTGTGCCAC
5’-GTGGCACAACAACTGGCGGGCAAACA
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5 Závěr
Byly studovány možnosti přípravy kombinatoriálních knihoven peptidů
a jejich využití pro fenotypizaci proteáz. Prvotním přístupem byla příprava
fluorogenních peptidových knihoven na pevné fázi s možností screeningu proteáz
pomocí fluorescence. V rámci této metodiky byla také prověřena možnost přípravy
kódující oligonukleotidové sekvence na pevné fázi. Z důvodů nereaktivity
specifických proteáz s peptidy na pevné fázi byla syntéza na pevné fázi opuštěna.
Novým přístupem se stala příprava DNA-kódovaných knihoven peptidů v roztoku.
Byl připraven modelový DNA-kódovaný substrát s terminálním biotinem.
Na substrátu byla ověřena možnost separace na základě biotinu a amplifikovatelnost
DNA sekvence. Substrát byl vystaven proteolytické reakci a byla prokázána možnost
testování proteáz. Dále byla připravena DNA-kódovaná knihovna hexapeptidů.
I přes nízký výtěžek byla ověřena možnost amplifikace pomocí PCR a separace
pomocí biotinu. Tyto výsledky mohou sloužit k dalšímu výzkumu DNA-kódovaných
knihoven peptidů.
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