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ABSTRAKT 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda je moţné pomocí proteinové analýzy zvířecí 

srsti rozlišit ţivočišný rod ze třídy savců. Tato informace by mohla napomoci například ve 

forenzním dokazování v případech pašování exotických druhů zvířat, nebo by mohla být 

dále vyuţita k řešení kriminalistických případů.  

Srst je specifickým znakem savců tvořící povrch jejich těla. Je tvořena hlavně keratinem, 

který je zařazen mezi vláknité proteiny. Tato práce se zabývá proteomickou analýzou 

zvířecí srsti pomocí hmotnostní spektrometrie pracující na principu MALDI-TOF (Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight). Zkoumaná srst byla odebrána 

deseti naším místním domácím i divokým zvířatům – daňkovi skrvnitému, jelenovi sika, 

kočce domácí, koze domácí, koni domácímu, králíkovi domácímu, osmákovi degu, psovi 

domácímu, srnce obecné a teleti plemena skotu belgického modrého.  

K analýze vzorků, které jsou bohaté na proteiny, bylo pouţito specifické štěpení enzymem 

trypsinem. Proteiny byly rozštěpeny na peptidy, ze kterých byla získána hmotnostní 

spektra hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF. Tato spektra byla následně vyhodnocena 

metodou hlavních komponent (PCA, Principal Component Analysis). Dále byly 

prostřednictvím veřejně dostupné proteinové databáze UniProt vyhledány dostupné 

aminokyselinové sekvence keratinů, které jsou obsaţeny v chlupech jednotlivých zvířecích 

druhů. Aminokyselinové sekvence byly modelově naštěpeny trypsinem v programu 

mMass, ve kterém byla také porovnávána spektra získána hmotnostním spektrometrem.   

Pouţitím zmíněných technik bylo moţné rozlišit mezi sebou všechny analyzované druhy 

zvířecí srsti. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zvířecí srst, enzymové štěpení, peptidy, hmotnostní spektrometrie, analýza hlavních 

komponent  
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SUMMARY 

The goal of this bachelor work was to find out if it is possible to recognize mammal 

species by analyzing the proteins extracted from their hairs. This information could be of 

use, for example, in forensic science as evidence in cases of exotic animal species 

smuggling or it could be helpful for solving some specific criminal cases. 

Fur is a characteristic sign of mammals which is forming their body surface. It mainly 

consists of keratin, which is a fibrous protein. This bachelor thesis deals with proteomic 

analysis of animal hair using mass spectrometry working on MALDI-TOF (Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight) principle. 

Analyzed animal hairs were collected from ten local domestic and wild animals, such as 

dog, goat, cat, fallow deer, sika deer, degu, horse, rabbit, roe deer and Belgian blue calf 

breed.  

For the analyses of samples that are rich in proteins a specific enzyme cleavage by trypsin 

was used. The proteins were cleaved into peptides, from which mass spectra were obtained 

by MALDI-TOF mass spectrometry. Then these spectra were evaluated by the Principal 

Component Analysis (PCA) method. 

Then the obtained aminoacid sequences of the keratins found in the individual animal hair 

were searched through publicly available protein database – UniProt. The aminoacid 

sequences were processed with mMass software where also a model cleavage with trypsin 

was done. The sequences obtained by the model cleavage were compared to 

experimentally obtained data.  

By these mentioned techniques it was possible to distinguish between all ten animal 

species types of  animal hairs. 

 

KEYWORDS 

Animal hair, enzyme digestion, peptides, mass spektrometry, Principal Component 

Analysis 
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1 ÚVOD 

Savci jsou dobře známou skupinou ţivočichů i z toho důvodu, ţe do tohoto řádu 

obratlovců patříme i my – lidé. Jedná se o nejdokonaleji vyvinuté ţivočichy. Typickým 

znakem těchto strunatců, kromě jiných, je srst. Srst nalezneme pouze u savců a nám tak 

napomáhá jednoduše tuto skupinu rozeznat od ostatních řádů. Srst je struktura na povrchu 

těla, tvořena keratinem, který je řazen mezi stavební bílkoviny.  

Dnes uţ víme, ţe nejen člověka, ale i ostatní ţivočichy lze identifikovat pomocí DNA – 

deoxyribonukleové kyseliny, která je nositelem genetické informace, čehoţ se vyuţívá 

i ve forenzní kriminalistice. Pomocí DNA lze totiţ zjistit, o jakého konkrétního jedince se 

jedná. Dají se ale savci na molekulární úrovni rozlišit i podle jiných struktur neţ pomocí 

DNA? Tím jsem se rozhodla zabývat ve své bakalářské práci. Otázka, která je řešena v této 

práci, zněla, zda je moţné rozeznat druh savců podle získané srsti. Při hledání odpovědi 

na tuto otázku byly vyuţity bílkoviny z chlupů zvířat různých druhů. Bylo analyzováno 

celkem deset druhů srsti, a to od daňka skrvnitého, jelena siky, kočky domácí, koně 

domácího, kozy domácí, králíka domácího, osmáka degu, psa domácího, srny obecné 

a telete plemene belgického modrého. Po rozštěpení bílkovin na peptidy pomocí trypsinu, 

byla k analýze vyuţita metoda MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization – Time of Flight Mass Spectrometry) a k následnému vyhodnocení 

získaných informací pomohla metoda analýzy hlavních komponent PCA (Principal 

Component Analysis). 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 SAVCI 

Třída savců patří do skupiny obratlovců, kteří jsou součástí kmene strunatců. Strunatci jsou 

mnohobuněčné organismy, jejichţ tělo je tvořeno třemi zárodečnými listy – ektodermem, 

mezodermem a entodermem. Strunatci bývají dvoustraně souměrní a mají vyvinutou 

pravou tělní dutinu – coelom. Savce lze od ostatních ţivočichů bezpečně rozpoznat pomocí 

nejnápadnějších znaků, kterými jsou srst a kojení mateřským mlékem. Podle ţláz, které 

mléko produkují, vznikl název savců – Mammalia. 

První obratlovci vznikli v prvohorách po přechodu strunatců do sladké vody. Předpokládá 

se, ţe se první obratlovci na Zemi objevili jiţ před 450 miliony lety. Savci tvoří v ţivočišné 

říši jen malou část, přesto díky jejich schopnosti udrţovat stálou tělní teplotu je potkáváme 

ve všech oblastech Země. Jejich tělo se přizpůsobilo jak ţivotu ve vzduchu, tak i na souši 

a ve vodě. Neexistuje ţádný typický savec; kaţdý má jinou velikost, obývá různé prostředí 

nebo se ţiví rozdílnou potravou. Savci jsou velice přizpůsobivé organismy. Jedná se 

o nejpokročilejší skupinu obratlovců, jejímţ vrcholem je člověk. 

2.1.1 Evoluce savců 

Předpokládá se, ţe třída savců se společně s třídou ptáků vyvinuly z plazů. Vývoj savců 

začal uţ v druhohorách (tab. 1). Během raného vývoje plazů vznikla linie Therapsida, 

která vedla k vývoji savců. Začalo nové utváření lebky a lehčí kostry a jejich končetiny 

byly přesunuty pod tělo, tímto se tato malá a dravá zvířata stala pohyblivějšími. Došlo 

u nich k vývinu důleţitých znaků, které mohly rozdělit vývoj na plazy a savce. Plazí linie 

Therapsida vykazovaly určité rysy, které se přenesly i na savce. Mezi tyto znaky patří 

teplokrevnost, která se společně se srstí podílí na regulaci teploty. Savci tedy mohou 

v zimním období přeţívat aktivně oproti plazům, kteří zimu přeţívají ve strnulosti. 

K dalšímu výraznému rozdílu mezi savci a plazy došlo v rozmnoţování. Plazi se vyvíjejí 

mimo tělo matky ve vejci a jejich přeţití je závislé na různých faktorech, jako jsou 

extrémní přírodní podmínky či nepřátelské vztahy mezi ţivočichy. Zatímco u savců 

dochází k vývoji jedince uvnitř těla matky (podkapitola 2.1.3.4 - Rozmnoţování u savců). 
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Předpokládá se, ţe dokud plazi obývali pevninu, evoluce savců probíhala velmi pomalu. 

Savci nemohli plazům potravně konkurovat. Přechod na savčí typ probíhal plynule, není 

tedy moţné určit přesnou hranici jejich oddělení.  

Přechod od plazů k savcům byl dokončen na konci triasu. První savci jsou známí jiţ 

ze svrchního triasu (tab. 1). V této době došlo také ke zrodu dinosaurů a savcům tak 

hrozilo vyhynutí. Je moţné, ţe savci přeţili díky schopnosti udrţet stálou tělní teplotu. 

Nebyli teplotními výkyvy ovlivněni tak jako dinosauři a plazi, u nichţ při nízkých 

teplotách mají tělesné funkce tendenci zpomalovat. K hromadnému vymírání plazů došlo 

na konci mezozoika a tím se otevřely nové moţnosti savcům. 

Savci se vyvíjeli postupně pozvolným získáváním typických znaků pro nynější savce. 

Uţ v juře (tab. 1) vznikaly jejich četné řády, které ale brzy vymřely. Řád Eupantotheria dal 

ale vznik předkům dnešních savců, kteří byli masoţraví, hmyzoţraví nebo všeţraví. 

Nejstarší představitelé savců jsou známy z jury a křídy. Konec křídy vedl ke vzniku 

společenstev savců a tomuto období dominovali archaičtí primáti, hmyzoţravci 

a prakopytníci. V kenozoiku došlo k prudké diverzitě druhů. Největší rozvoj spadá 

do třetihor. Šlo o velký rozvoj po uvolnění pevniny kvůli vyhynutí plazů a tehdy vznikly 

i druhy archaických savců, kteří ale dlouho nepřeţili. Tyto skupiny byly nahrazeny 

dnešními lichokopytníky, sudokopytníky, šelmami a také vznikly zcela nové skupiny. 

V období, kdy se savci objevovali na Zemi s dinosaury, existovalo mnohem více linií 

neţ dnes. Většina těchto linií ale brzy vymřela. Uţ ve čtvrtohorách se ale savci stali 

nejvyspělejším typem ţivočichů. 

Nejprimitivnější savci jsou ptakořitní, kam řadíme ptakopyska a jeţury, kteří se stejně 

jako plazi rozmnoţují za pomoci vajec.  
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Tabulka 1 – Chronostratigrafické oddělení fanerozoika rozdělující časové období vývoje. 

 

2.1.2 Typické znaky savců 

Mezi specifické znaky, které savce odlišují od ostatních ţivočichů, patří péče o potomstvo. 

Zárodek se poměrnou doby vyvíjí uvnitř těla matky, jejíţ krevní oběh zajišťuje potravu 

pro mládě, aţ na výjimku ptakořitních. Samice se o svá mláďata starají uţ po samotném 

porodu. Většina savců rodí svá mláďata v různém stupni dospělosti. Mláďata se rodí 

se schopností učit se, protoţe ze začátku nejsou odkázána přímo na sebe, ale mají oporu 

v matce. Mláďata jsou krmena mlékem, které pochází z mléčných ţláz. Mléčné ţlázy, které 

se vyvinuly z potních ţláz, jsou charakteristické pro savce. Produkují mléko, kterým jsou 

mláďata krmena. Mléčné ţlázy jsou u samice aktivovány po narození mláděte. Mléko 

kromě výţivy zajišťuje odolnost proti nákazám, protoţe obsahuje protilátky. Kojení můţe 

trvat dvanáct dní ale i dvaadvacet měsíců. Kromě mléčných a potních ţláz mají savci 

na povrchu těla ještě ţlázy mazové. Všechny typy ţláz řadíme mezi koţní ţlázy, které se 

ve velmi velkém mnoţství nacházejí v kůţi kaţdého savce. 

Dalším důleţitým znakem je termoregulace těla. Oproti ptákům mají savci niţší vnitřní 

teplotu, která se pohybuje v rozmezí 36 °C aţ 39 °C. Teplota těla tak obvykle převyšuje 

teplotu okolí. Stálá teplota těla umoţňuje savcům ţít i v extrémních podmínkách – 

za mimořádně nízkých nebo naopak vysokých teplot vnějšího prostředí. Savci proto mohou 

osidlovat kaţdý biom. Vyvinuly se u nich mechanismy, které brání ztrátám tepla. Savci, 

jakoţto teplokrevná zvířata, si musí vytvořit na těle izolační vrstvu. Izolační vrstva tvořená 

srstí, kůţí a podkoţním tukem by měla zabraňovat přebytečnému výdeji tepla. Teplota je 
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kontrolována částí mezimozku pomocí nervového a hormonálního systému. Upravuje se 

buď sníţením, nebo zvýšením rychlosti metabolismu a dále pomocí zúţením či rozšířením 

cév. Krevní cévy přivádějí teplo na povrch kůţe, to se projevuje buď zjeţením, nebo 

přitisknutím chlupů. Dalším ochranným mechanismem je prokrvená kůţe. Chladem se 

koţní cévy stahují. Schopnost svalového třesu je podmínkou pro homoitermii neboli stálou 

tělní teplotu.  

2.1.3 Tělo savců 

Skupina savců je sloţená ze zástupců, jejichţ pohlaví je odděleno. Samci a samice jsou 

rozlišitelní pomocí druhotných pohlavních znaků. Druhotným znakem je například velikost 

těla, zabarvení nebo různě specifické útvary. Velikost, tvar a uspořádání těla závisí 

na prostředí, ve kterém se ţivočichové vyskytují. Savci jsou velice rozmanitým druhem. 

2.1.3.1 Kostra savců  

Lebka savců je dobře vyvinuta. Její tvar je utvořen podle specializace potravy. Mozek 

savců je největší a nejsloţitější z celé říše ţivočichů. Lebka má dosti velkou mozkovnu, 

na ní jsou dva týlní hrboly, které umoţňují spojení s krční páteří. Lebka je umístěna 

na první dva obratle, které nazýváme nosič a čepovec. Kůra mozková je hluboce 

zbrázděná, coţ vytváří větší povrch, to umoţňuje příchod většího mnoţství dostředivých 

vláken a díky nim můţe být pod kontrolou větší počet fyzických funkcí. Kůra mozková je 

součástí koncového mozku, který je hlavním mozkový centrem.  

Páteř je sloţena z obratlů a tvoří oporu těla. U kaţdého druhu je počet obratlů odlišný, ale 

kaţdý jedinec v rámci druhu má vţdy stejný počet obratlů. Počet krčních obratlů je stálý, 

všichni savci (dokonce i ţirafa) mají sedm krčních obratlů. Na hrudní obratle jsou napojena 

ţebra, která společně s hrudní kostí tvoří hrudní koš. Hrudní koš chrání měkké orgány, 

jako je srdce nebo plíce. Dutina hrudní a břišní je rozdělena bránicí. Bránice je plochý sval, 

který se navíc účastní dýchání.   

Kvůli výskytu savců v různém prostředí se jejich končetiny změnily. Původně měli savci 

pět prstů, ale vlivem prostředí došlo u mnoha z nich k redukci jejich počtu. Například 

u lichokopytníků se počet zredukoval na jeden prst, který je opatřen tvrdým, silným, 

rohovinovým útvarem a je nazýván kopyto. Končetina byla takto přeměněna kvůli pohybu 

na tvrdé půdě. U lichokopytníka prochází osa končetiny třetím prstem. První prst vţdy 
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zcela chybí, přední končetina obsahuje čtyři, tři nebo pouze jeden jediný prst. Na zadní 

končetině jsou zachovány pouze tři prsty nebo jeden. U sudokopytníků osa končetiny 

prochází mezi třetím a čtvrtým prstem. Za dvěma prsty mohou mít sudokopytníci ještě 

menší druhý a pátý prst s malými kopýtky, jedná se o takzvané paspárky, které se vůbec 

nemusí dotýkat země. Pětiprsté končetiny zůstaly často zachovány u předních končetin. 

Na zadních končetinách bývá počet prstů často redukován. Poslední článek prstů je utvářen 

rohovitým útvarem. Někteří savci se pohybují ve vzduchu. Mohou se pohybovat aktivním 

či pasivním letem. Savci, kteří létají aktivně, mají přední končetiny přeměněny v křídla. 

Tyto modifikace najdeme u řádu letounů, u kterých jsou jejich zadní končetiny 

modifikovány v zavěšovací orgány. 

2.1.3.2 Trávicí soustava 

Trávicí soustava začíná ústy, ta jsou ohraničena pohyblivými pysky. U savců se kvůli sání 

vyvinuly svalnaté tváře, které u jiných obratlovců nenajdeme. U některých druhů savců se 

svalnaté tváře přeměnily v lícní torby, které můţeme vidět například u křečka. Měkké 

a tvrdé patro tvoří strop dutiny ústní. Protoţe kaţdý savec poţírá jiný typ potravy, liší se 

také její příjem a trávení – masoţravci mají trávicí soustavu uzpůsobenou k trávení částí 

jiného ţivočicha, u býloţravců byl trávicí systém upraven na příjem rostlinné potravy. 

K míšení potravy slouţí jazyk. Například na povrchu jazyka šelem jsou rohovité bradavky, 

které slouţí k oškrabávání zbytků masa z kostí. V chladném období musí ţivočichové 

přijímat více potravy. K tomu byl uzpůsoben i jejich chrup, který je přizpůsoben k trhání 

a ţvýkání potravy. Pomohlo tomu také spojení horní a dolní čelisti kloubem. Chrup 

u mláďat vyrůstá mléčný a později je nahrazován trvalým. Savčí chrup obsahuje řezáky, 

zuby třenové, špičáky a stoličky. Stoličky jsou přítomny aţ u dospělého chrupu. Zuby 

mohou být poznávacím znakem, jejich počet a tvar je různý u kaţdého druhu. Počet zubů 

se mění i v závislosti na typu potravy. Například přeţvýkavcům chybí horní řezáky, 

u vysoce specializovaných masoţravců je redukován počet stoliček a třenových zubů, 

u rysa zase můţeme najít takzvané trháky, coţ je stolička v dolní čelisti a slouţí 

k oddělování malých kousků masa, hlodavci mají řezák, který má neukončený růst 

a špičáky jim zcela chybějí. Sliny produkované slinnými ţlázami potravu zvlhčují, obalují 

hlenem a chemicky štěpí například pomocí ptyalinu. Jazyk pak posunuje potravu do hltanu. 

Za hltanem následuje jícen a ten prostupuje do ţaludku, který je napříč uloţen v břišní 

dutině. Má svalnaté stěny a vylučuje ochranný hlen s kyselinou chlorovodíkovou, která 
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v něm vytvoří kyselé prostředí, to napomáhá k přeměně pepsinogenu na účinný pepsin, 

který štěpí bílkoviny. Ke vstřebávání ţivin pak dochází v tenkém střevě, v tlustém střevě je 

vstřebávána voda a nestrávené zbytky potravy se shromaţďují v konečníku. 

2.1.3.3 Srdce savců 

Savčí srdce je rozděleno na čtyři díly – levou a pravou předsíň s levou a pravou komorou. 

Díky čtyřdílnému srdci můţe být oddělena krev okysličená, která je odváděna tepnami, 

a odkysličená, která je nazpět přiváděna ţílami. Krevní oběhový systém savců je zcela 

uzavřený a je rozlišen na malý a velký krevní oběh. V malém krevním oběhu krev proudí 

mezi srdcem a plícemi, u velkého krevního oběhu krev cirkuluje mezi srdcem a celým 

tělem, tím jsou kyslík a ţiviny rozváděny po celém těle. Krev obsahuje červené krvinky, 

které jsou bezjaderné, proto pojmou více hemoglobinu, a podílí se na stálosti teploty těla. 

Červené krvinky savců jsou ze všech obratlovců nejmenší.  

2.1.3.4 Rozmnoţování u savců 

Rozmnoţování u savců je specifické a většina jedinců rodí ţivá mláďata, aţ na pár 

výjimek, kterými jsou nejprimitivnější savci – ptakopysk a jeţury neboli ptakořitní. 

Ptakořitní se stále rozmnoţují vejci, tak jak tomu je u plazů, která musí být zahřívána. 

Další výjimečnost se nachází u vačnatců. Vačnatci rodí mláďata, která jsou velmi málo 

vyvinutá, protoţe vačnatci nemají pravou placentu. Jejich vývoj dále probíhá ve vaku 

matky, do kterého musí mládě vylézt. U vyspělejších savců je zárodek uloţen v děloze 

matky, kde jsou mláďata uloţena aţ do narození. Zárodek je s matkou spojen placentou. 

Placenta zajišťuje dýchání, příjem výţivy a také vylučování. Takovéto savce, kterých je 

nejvíce, řadíme do skupiny placentálů.  

K rozmnoţování dochází u dospělých jedinců. Období rozmnoţování je nazýváno říje. 

Početnost říje je u kaţdého druhu rozdílná. Stejně tak je i různě dlouhá březost u samic. 

Po narození jsou všechna mláďata, v nezávislosti na typu vývoje, krmena mateřským 

mlékem. Sloţení mléka, respektive obsah bílkovin, tuků, cukrů a vody závisí na druhu 

savce, také na prostředí, kde daný druh ţije, a závisí také i na věku mláďat.  

Savci rodí mláďata, která jsou víceméně schopná přeţít. Mláďata savců se rodí buď 

nidikolní, nebo nidifugní. Nidikolní mláďata jsou holá, slepá, neslyšící a s omezením 

pohybu. Oproti tomu mláďata zvaná nidifugní jsou mláďata, která se narodí jiţ se srstí, 
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jejich smysly jsou dobře vyvinuty a v blízkosti matky jsou schopna pohybu. Mláďata jsou 

po narození v péči matky, to je moţná také jeden z důvodů, proč je počet mláďat u savců 

oproti ostatním strunatcům nízký. 

2.1.3.5 Savčí smysly 

O okolním prostředí jsou ţivočichové informování prostřednictvím smyslových orgánů. 

Smysly, mezi které patří čich, sluch, chuť, hmat a zrak, jsou u savců dobře vyvinuty. 

Čich je důleţitým smyslem. Čichová sliznice je umístěna v nosní dutině. Čichem savci 

rozeznávají prostředí, očichávají potravu, vyhledávají kořist a pravděpodobně hraje 

důleţitou roli také při rozmnoţování. 

Sluch patří k nejvyvinutějším smyslům savců. Sluch je u savců nápadný kvůli vnějšímu 

uchu. Vnější ucho je tvořeno sloţitě tvarovaným ušním boltcem. Ve středním uchu jsou 

tři sluchové kůstky – kladívko, třmínek a kovadlinka, které napomohly ke zdokonalení 

sluchu. Sluchové kůstky vznikly přeměnou čelistního kloubu ryb, obojţivelníků, plazů 

a ptáků. Ve vnitřním uchu se nachází rovnováţně sluchový orgán, který tvoří blanitý 

labyrint. Blanitý labyrint je tvořen z vejčitého a kulovitého váčku, ze tří polokruhovitých 

chodeb a z lageny, kde je umístěno sídlo sluchu. Při změně polohy dochází k dráţdění 

buněk ve váčcích a při změně pohybu jsou dráţděny buňky v polokruhovitých chodbách.  

Hmat je pouţíván aţ druhotně po čichu. Hmatová zakončení u savců jsou umístěna v kůţi, 

ale také v chlupové bradavce, proto reagují na dotek srsti. Další hmatové receptory jsou 

umístěny na lysích místech jako jsou pysky, rypáky, konec chobotu nebo na dlaních 

a chodidlech. 

Většina savců má oproti jiným obratlovcům dokonalé chuťové smysly. Sídlem chuťových 

receptorů jsou chuťové pohárky, které jsou umístěny v ústní dutině.  

Savci mají komorové pohyblivé oko, kterým vidí barevně a vcelku dobře. Oko je 

kulovitého tvaru s čočkou, která je schopna akomodace – oko zaostřuje na různé 

vzdálenosti. V koutku oka mají savci umístěnou mţurku, která má srpkovitý tvar. 

Při mrkání u většiny savců dochází k pohybu horního víčka. Šelmy společně se 

sudokopytníky mají odrazovou vrstvu, která zvyšuje citlivost vidění při nedostatku světla.  
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2.1.3.6 Povrch těla savců – kůţe 

Kůţe savců je sloţena z pokoţky a škáry. Na prokrvenou škáru nasedá pokoţka. Stejně 

jako u plazů dochází k rohovatění pokoţky i u savců. Koţní buňky se neustále tvoří. Nově 

vzniklé buňky vytlačují staré na povrch kůţe, kde staré buňky rohovatí, odumírají 

a následně se odlupují. Pod kůţí se nachází podkoţní vazivo. U většiny druhů se v kůţi 

nacházejí barviva – pigmenty, které jsou příčinou barevnosti ţivočichů.  

Pokoţka je vícevrstevná, je tvořena vnější vrstvou odumřelých buněk a má ochrannou 

funkci. Škára savců je vnitřní vrstvou kůţe, která je mohutná a obsahuje velké mnoţství 

ţláz různých druhů, krevní cévy a zakončení nervů. Především je tvořena potními 

a mazovými ţlázami. Tyto ţlázy se přeměnily na pachové a mléčné. Mazové ţlázy 

vyměšují chemické látky a ústí do chlupových váčků. Mléčné ţlázy produkují potravu pro 

mláďata – mateřské mléko a potní ţlázy se společně s chlupy podílí na řízení tělesné 

teploty, na ochlazování pomocí potu a také vytváří individuální pach. Obsah pachových 

ţláz bývá často pouţíván ke komunikaci.  

Pod kůţí je umístěno podkoţní vazivo, které je prostoupeno tukem. Tuk slouţí jako 

zásobárna ţivin a také společně se srstí zabraňuje ztrátám tepla. 

Kromě rohovitého útvaru – srsti, se na kůţi můţe objevovat rohovinový útvar, kterým jsou 

rohy. Jejich základem je výběţek čelní kosti, ten je pokryt rohovinovým pouzdrem také 

nazývaným toulec. Rohy se mohou vyskytovat u obou pohlaví nebo pouze u samců. 

Typickým znakem jelenovitých jsou parohy. Parohy jsou vyvinuty pouze u samců, 

výjimkou jsou sobi. Parohy jsou kostěný útvar, vyrůstající periodicky na čelní kosti – 

pučnici. Kost parohu je vyţivována prokrvenou pokoţkou neboli lýčím. 

 

 



10 
 

2.2 SRST   

Důleţitým znakem savců, který nenajdeme u jiných ţivočichů, je rohovitý útvar – srst. Srst 

tvoří povrch těla savců, stejně jako u ptáků peří. Peří i srst mají původ z rohoviny. Rozdíl 

spočívá v tom, ţe peří pochází ze šupin plazů, zatímco ale chlupy ze šupin nevznikly. 

Chlupy vznikly buďto mezi vývojem šupin, nebo aţ po jejich vzniku. Chlupy jsou tedy 

apomorfní znak savců (Gaisler, 2015). O vzniku srsti existuje více teorií. Jedna z teorií 

říká, ţe srst vznikla jako zcela nová struktura, další teorie zase tvrdí, ţe srst se vyvinula 

ze šupin plazů. Srst lze dobře uchovat díky její odolnosti, ke které napomáhá zrohovatělá 

kutikula pokrývající chlup, proto ve fosilních nálezech můţeme nalézt srst, která se zde 

objevuje jako funkční struktura bez evolučního vývoje. Díky tomuto objevu můţe být 

teorie o nové struktuře pravděpodobnější, nic však není prokázané. Dalším problémem 

potvrdit evoluci srsti je hustá koţešina u primátů. Stejně jako není známá evoluce chlupu, 

není známá ani odpověď na otázku, proč lidé srst ztratili. Některé z teorií, proč lidé srst 

ztratili, jsou uvedeny v podkapitole 2.2.1. 

Srst chrání tělo před vnějšími vlivy jako je teplo či chlad. Podílí se na udrţování stálé tělní 

teploty. Kromě izolační funkce má i řadu dalších funkcí – je hmatovým orgánem, 

např. u velryby můţeme najít hmatové štětiny, kromě těchto štětin velryba o ostatní chlupy 

přichází ještě před narozením. Dále savci srst vyuţívají i při varování nepřítele nebo 

při maskování – srst umoţňuje zvířeti splynout s terénem, také při lákání partnera nebo 

jako rozlišovací znak při určování pohlaví. 

U kaţdého savce je srst přizpůsobena podmínkám, ve kterých ţije. Kvůli periodickým 

změnám podnebí jsou savci často nuceni srst obměnit. Tento proces označujeme 

jako línání srsti, které závisí na výţivě vlasové cibulky. Při línání cibulky starých chlupů 

zrohovatí a odloučí se od chlupových bradavek a na těch se vytvoří nové chlupové cibulky. 

Cibulky a chlupové pochvy nových chlupů jsou silně pigmentovány – zbarveny (Gaisler, 

2015). 

2.2.1 Teorie o ztrátě srsti u člověka 

Existuje několik teorií o evoluci „ochlupení“ člověka. Mezi prvními byla Darwinova 

teorie. Charles Darwin spolu s jeho zastánci – darwinisty zastávají teorii, ţe srst se 

vyvinula jako důsledek sexuálního výběru, ale také pro ochranu a pro teplenou izolaci. 

Existují savci, kteří srst druhotně ztratili, a to především kvůli prostředí, ve kterém 
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se  vyskytují, např. vodnímu prostředí, coţ se ale netýká člověka. Darwin se snaţil nahost 

člověka vysvětlit právě sexuálním výběrem (Darwin, 1871). U Darwinovy teorie si ale 

Wendy Cooper, autor knihy Vlasy, všímá rozdílných názorů. Kdyby ochlupení souviselo 

se sexuálním výběrem, povaţovali by lidé ochlupení za přitaţlivé, protoţe všichni předci 

člověka měli ochlupení. A tím pádem by srst neztratili (Cooper, 1971). Primáti, jakoţto 

předkové člověka, mají velice hustou koţešinu. Kaţdý druh primáta má však na různých 

částích těla i různě husté ochlupení – někteří mají méně srsti na hrudi, jiní zase na tváři. 

Méně srsti na tváři vede ke zlepšení komunikace, coţ můţe být jeden z důvodu, proč lidé 

srst ve tváři nemají (Wong a Simmons, 2001). Profesorka antropologie na Pensylvánské 

univerzitě N. Jablonski zase tvrdí, ţe ztráta chlupů proběhla kvůli lepší regulaci teploty; 

tím se zvýšil počet endokrinních potních ţláz. Ztráta chlupů byla reakce na adaptaci 

bipedie – pohybu po dvou končetinách, díky této evoluci nemůţe dojít k přehřátí mozku 

(Jablonski, 2013). Mark Pagel společně se svojí vědeckou skupinou navrhují tři teorie. 

První z nich je tzv. hypotéza vodní, která stejně jako u vodních ţivočichů tvrdí, ţe koţešina 

není účinným izolátorem ve vodě, a proto byla koţešina nahrazena větším mnoţstvím 

podkoţního tuku. Druhá hypotéza říká, ţe jsme srst ztratili kvůli lepší tepelné regulaci. 

Poslední hypotézou je hypotéza parazitní, kdy srst poskytuje útočiště pro mnohé parazity 

(Mark Pagel a spol., 2007; online Scientific American). 

Lidské tělo je celé pokryto chlupy, rozdílem oproti jiným ţivočichům je ale v tom, 

ţe chlupy jsou velice jemné a tím pádem ne tolik viditelné. Důvod, proč u člověka došlo 

k takovéto změně, není dosud znám a vedou se o něm pouze různé teorie, jak je uvedeno 

výše. 

2.2.2 Chlup 

Srst je epidermálního původu – je derivátem epidermis, coţ je vrstevnatý rohovatějící 

epitel, který je jednou z částí kůţe. Tvoří jí mnoţství chlupů. Chlup je rozlišen na střední 

část – osu, kořen a vlasový folikul neboli váček. V srsti jsou kromě proteinu keratinu 

obsaţeny i další typy chemických látek.  

Srst je maštěna sekretem alveolárních mazových ţláz a kryje rohovatějící pokoţku. Chlup 

vyrůstá z kůţe určitým směrem šikmo a vytváří různé charakteristické útvary, příkladem 

mohou být víry. Srst se vyskytuje v různých typech – rovná, vlnitá nebo kudrnatá. Délka 

i barva koţešiny jsou dány geneticky a jsou typickým znakem pro kaţdý druh savce. 

Nejběţnější srst bývá měkká a hustá. Chlupy mohou být rovné, vlnité či kudrnaté, 
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o tom rozhodují buňky, které jsou uloţeny na dně chlupového váčku a tvoří vláknité 

svazky. Tato vlastnost chlupů je daná i tvarem průřezu v místě, kde vlas přichází na povrch 

pokoţky. Například průřez u rovných chlupů je kulatý, zatímco u vlnitých chlupů je průřez 

plochý. Čím je osa vlasu plošší, tím je srst kudrnatější. 

Růst chlupu je pomalý, tvorba probíhá v cyklech. Střídá se růstová a klidová fáze. Doba 

jednotlivých fází závisí na typu a délce chlupu.  

2.2.2.1 Typy chlupů 

Srst je tvořena dvěma základními typy chlupů – podsadou a pesíky. U některých savců ale 

srst nenajdeme. Místo chlupů mohou mít některé druhy savců další specializované útvary, 

které vznikly modifikací chlupu. Mezi tyto útvary patří ostny, rohovité šupiny nebo 

krunýře a také základní typy rohovitého zakončení prstů, čímţ je nehet, dráp či kopyto. 

Všechny tyto útvary nejspíše vznikly splynutím a přeměnou chlupů. U jiných ţivočichů 

můţe být osrstění pouze částečné nebo srst druhotně zcela vymizela, u většiny 

„bezsrstých“ ţivočichů je ale přítomna jemná, krátká srst, která v mládí opadává.  

Podsada je chlup, který vyrůstá z vlasové cibulky. Vytváří izolaci, která je důleţitá pro 

udrţení stálé teploty těla a chrání savce před vlhkem. Podsadu utváří jemné chlupy – 

vlníky a osiníky (obr. 1).  

Dalším typem chlupů jsou pesíky, které mají ochrannou funkci. Pesík je naopak delší 

a tvrdší vyčnívající chlup překrývající podsadu. Pesíky chrání kůţi a určují zbarvení srsti, 

protoţe obsahují melaniny.  
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Obrázek 1 – Typy chlupů, které tvoří srst – podsada (vlníky a osiníky) a pesíky (Zoologie 

obratlovců – J. Gaisler). 

Glogerovo pravidlo je zoogeografické pravidlo o vztazích teplokrevných ţivočichů 

ke klimatu, které říká, ţe ţivočich ţijící v teplejším a vlhčím prostředí má srst více 

pigmentovanou neţ ţivočich ţijící v oblasti sušší a chladnější. (Gloger, 1883). Toto 

zbarvení se nejspíše vyvinulo kvůli lepšímu maskování – např. bílá srst ledního medvěda 

mu umoţní splynout se sněhem nebo kvůli lepší ochraně proti ultrafialovému záření. 

Kromě těchto základních typů chlupů známe i specifické typy. Na hlavě savců můţeme 

najít tzv. hmatové chlupy. Hmatové sinusové chlupy jsou dlouhé, pruţné a jejich kořen je 

obklopen krevním zálivem. U kořene jsou nervová zakončení, v klidu jsou chlupy přitisklé 

k tělu, poté, co se krevní záliv naplní krví, chlupy se napřímí. Takové chlupy nacházíme 

u šelem nebo hlodavců a označujeme je jako hmatové vousy. Tyto chlupy mají smyslovou 

funkci. Další specializované chlupy jsou štětiny, oční brvy neboli řasy a ţíně. 

2.2.2.2 Vnější stavba chlupu   

Chlup je pod pokoţkou uchycen kořínkem. Ve vlasovém kořínku je umístěné vnější 

kořenové pouzdro. Kořínek se nachází na ose obklopené vlasovým (chlupovým) váčkem. 

Chlupový váček je tvořen pokoţkovým a koţním pouzdrem. Z epitelového pruhu, coţ je 

obklopení chlupové papily epitelovými buňkami, se vytvoří chlupová cibulka. 

Do chlupové cibulky pronikají vlásečnice a nervová vlákna. Olej je produkován mezi osu 



14 
 

vlasu a tkáně, promazává a zachycuje vlhkost. Ve chlupovém folikulu je uloţena 

vlasová/chlupová cibulka, která nasedá na bradavku, ta je tvořena kličkou kapiláry 

a výběţkem podkoţního vaziva. Ze zárodečných buněk, které chlupová cibulka obsahuje, 

vyroste chlup a vytvoří se vrstvy folikulu. Do chlupové cibulky pronikají vlásečnice 

a nervová vlákna, které zajišťují výţivu chlupu. Ţiviny pro růst získává chlup především 

z aminokyselin, a to zejména z aminokyselin obsahujících síru jakými jsou methionin 

a cystein. Tyto sirné aminokyseliny se podílejí na pevnosti a odolnosti chlupu. Kromě 

aminokyselin potřebují chlupy pro svůj růst vitamíny a minerální látky. Na chlupovou 

cibulku se upíná sval – vzpřimovač chlupu, který vede od pokoţky aţ k ose chlupu. 

Svalová vlákna jsou drobná, hladká a jsou inervována sympatikem, který vztyčuje chlup 

od kůţe nebo jej k ní stlačuje a mění tak izolační vlastnosti srsti. V chladném počasí se 

podílí na udrţování teploty těla. Chladem se zkrátí vzpřimovač chlupu, a proto se srst 

najeţí. V polovině trámce epitelových buněk se po stranách vychlipuje základ mazové 

ţlázy, která se vyvíjí společně s chlupy. Ţlázy produkují maz, který je odváděn 

do chlupového folikulu. Dále se po povrchu chlupu dostává na kůţi. Na jejím povrchu maz 

vytváří antibakteriální vrstvu. Část chlupu vyčnívající nad kůţi je nazývána vlasový neboli 

chlupový kmen nebo také supradermální část. Supradermální část chlupu je jiţ mrtvou 

tkání, která nemá jakoukoliv metabolickou aktivitu a svůj tvar a pevnost si udrţuje pomocí 

struktury vytvořené uvnitř chlupového váčku (obr. 2). 
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Obrázek 2 – Průřez kůží s vnější stavbou chlupu (Fyziologie a funkční anatomie domácích 

zvířat - W. O. Reece). 

2.2.2.3 Vnitřní stavba chlupu 

Chlup i ostatní koţní deriváty vznikají tak, ţe od epidermis odstupuje epitelový pruh. 

Ten směřuje do škárového vaziva. Vazivo škáry vytvoří chlupovou papilu, papila se vtlačí 

do epitelových buněk, které ji obklopí. Chlup je tvořen tyčinkovitou řadou buněk. Vlasová 

vrstva obsahuje medullu (dřeň), kortex a kutikulu. Medulla je tvořena volnými, úzkými 

buňkami nepravidelného tvaru, obsahuje protein keratin a smrštěné buňky epiteliálních 

struktur. Spolu se vzduchovými mezerami tvoří osu chlupu, ta můţe mít různou strukturu – 

můţe být souvislá, různě fragmentovaná nebo můţe zcela chybět. Kortex je poloprůhledná 

hustá vrstva, která obsahuje buňky naplněné keratinem a pigmentové buňky, které 

způsobují zabarvení srsti různými odstíny barev. Kortex vyplňuje prostor mezi dření 

a kutikulou. Vnější vrstva chlupu se nazývá kutikula nebo také korová vrstva a je tvořena 

bezbarvými, zrohovatělými, tenkými buňkami. Buňky se překrývají a konečky směřují 

ke špičce chlupu. Korová vrstva obsahuje pigment, zpevňuje kortex a chrání chlup 

před mechanickým poškozením. Buňky jsou tvořené keratinovými mikrofilamenty, které 

mohou být koronální (věnčité) či imbrikátní (taškovité). Koronální šupiny jsou 
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prstencovité a prstencově obepínají chlup, zatímco imbrikátní šupiny přesahují a okolo 

chlupu jsou umístěny ve více řadách.  

2.2.2.4 Chemické sloţení chlupu 

Keratin je stavební bílkovinou vyskytující se v srsti. Řadíme ho mezi skleroproteiny, 

coţ jsou proteiny vláknitého tvaru a v intercelulárních prostorech mají tmelovou substanci. 

Tmelová substance zabraňuje průniku látek skrze epidermis. Keratiny jsou specifickým 

produktem keratinocytů a podílí se na výstavbě intermediárních filament (ty jsou tvořeny 

bílkovinnými vlákny a zajišťují mechanickou stabilitu buněk) cytoskeletu vlasů, chlupů, 

nehtů, rohů nebo peří. Jedná se o bílkovinu extrémně nerozpustnou ve vodě, odolnou proti 

chemickým i fyzikálním vlivům. Keratin chrání chlupy před poškozením, disulfidické 

můstky jim dodávají tvrdost a pruţnost. Redukcí disulfidických můstků dochází ke sníţení 

pruţnosti, ale zároveň dochází ke zvýšení rozpustnosti keratinu.  

V chlupech se nachází alfa-keratin. Alfa-keratiny jsou bohaté na aminokyseliny cystein, 

glycin a serin. Jejich sekundární strukturu tvoří alfa-helix, kdy se tyto dvě šroubovice 

stáčejí do levotočivých vláken. Původně se vědci domnívali, ţe alfa-keratiny jsou obsaţeny 

pouze v chlupech savců. Alfa-keratiny jsou ale přítomny u všech obratlovců, zatímco 

beta-keratiny pouze u plazů a ptáků, celkový počet alfa-keratinů je u savců vyšší neţ 

u ptáků (M. J. Greenwold, 2014). Alfa-keratiny v ptačím peří se vyskytují v malém 

mnoţství, a proto jsou rychle překryty beta-keratiny, které jsou v peří obsaţeny ve velkém 

mnoţství (L. Alibardi, 2013). Struktura beta-keratinu je tvořena jinou konfigurací 

polypeptidového řetězce neţ u alfa-keratinu, strukturu tvoří takzvaný skládaný list, kdy 

antiparalelní vrstva vzniká jako antiparalelní list. Beta-keratiny se objevují při roztahování 

elastinu, ten ovlivňuje nejen mechanické, ale také chemické a tepelné vlastnosti 

(Pauling a Corey, 1951). 

Keratiny, které se nacházejí v chlupech, se rozdělují na keratiny typu I a keratiny typu II. 

Keratiny typu I jsou vlasové keratiny tvořeny kyselým proteinem, který heterodimerizuje 

s vlasovými keratiny typu II, coţ znamená, ţe proteinový dimer je tvořen dvěma různými 

bílkovinami, tedy oběma typy keratinů. Vlasové keratiny typu II jsou tvořeny zásaditým 

proteinem. Keratiny typu I jsou zastoupeny keratiny 31 aţ 38, keratiny typu II jsou 

zastoupeny keratiny 81 aţ 86.  

Kromě keratinů obsahují chlupy také pigment. Pigmenty jsou chemické látky, které jsou 

odpovědny za barvu. Absorbují světlo a odráţí určité vlnové délky světla, proto se jeví 
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jako barevné. Právě těchto pigmentů vyuţívají ţivočichové k lákání či naopak maskování. 

Pigmenty jsou vázány na takzvané chromatocyty, coţ jsou buňky vznikající diferenciací 

nervové lišty.  

Melanin je hlavní pigment, který se u savců vyskytuje. Kromě kůţe se vyskytuje také 

ve vlasech či chlupech savců, ale i v ptačím peří nebo pokoţce plazů. Melaniny jsou 

deriváty aminokyseliny zvané tyrosin a jejich chemické i fyzikální vlastnosti se liší 

v závislosti na druhu melaninu. V savčích chlupech se vyskytují dva typy – eumelanin 

či pheomelanin, ty produkují různé barvy, od černé aţ po červenou. Eumelanin je tmavý 

pigment, který můţe být černý nebo hnědý, zatímco pheomelanin je pigment světlé barvy.  

2.2.2.5 Analyzovaní savci 

Daněk skvrnitý, jelen sika a srnka obecná patří společně do řádu sudokopytníků, čeledi 

jelenovitých. Jedná se o jedince se štíhlou postavou s krátkým ocasem. Jejich společným 

znakem jsou kostěné útvary – parohy, které jsou shazovány v pravidelných intervalech. 

Daněk skvrnitý má v létě načervenalé zbarvení srsti s bílými skvrnami. V zimě dochází 

ke změně zbarvení na šedohnědé, skvrnění je méně viditelné nebo skvrny zcela chybějí. 

Mláďata jsou skvrnitá. V oborách se nachází jedinci, kteří mají zbarvení různé – od černé 

aţ po bílou. Jelen sika původně pochází z východní Asie a na území České republiky byl 

vysazen uměle. Jelen je v létě zbarven do červena aţ do hněda s bílými skvrnami, v zimě je 

jeho srst tmavší a bez bílých skvrn. Srna obecná má v letním období – od června do září 

srst červenohnědou, v zimním období je její srst hustší, šedého aţ šedohnědého zabarvení. 

Mláďata se rodí se skvrnitou srstí. 

Kočka domácí je zástupcem řádu šelem z čeledi kočkovitých. Má poměrně dlouhé tělo 

s krátkými končetinami a poměrně širokou hlavou. Kočičí srst je u většiny jedinců rovná, 

krátká a přilehlá. Srst je velmi hustá a je také závislá na druhu kočky. Stejně tak existují 

i její různá zabarvení.  

Koza domácí patří do turovitých sudokopytníků. Její srst, respektive zabarvení a struktura 

srsti se liší v závislosti na plemena koz. 

Králík domácí je řazen do čeledi zajícovitých, která patří do řádu zajícovců. Srst je 

tvořena pesíky i podsadou a její zabarvení je různé v závislosti na druhu. 
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Kůň domácí z řádu lichokopytníků má dlouhé štíhlé končetiny zakončeny středním prstem 

s kopytem. Srst koní je krátká a hustá, delší chlupy mají na ocase a krku – nazývané hříva. 

Zbarvení srsti je u různých druhů odlišné.  

Osmák degu je zástupcem řádu hlodavců z čeledi osmákovitých. Osmák má většinou 

hnědočerné zbarvení srsti, které je okolo očí světlejší. Na břichu je srst krémové barvy.  

Pes domácí je domestikovaná forma vlka obecného, řadí se tedy mezi psovité šelmy. Psí 

srst je rozdílná jak v délce nebo ve zbarvení, ale také v struktuře v závislosti na plemeni, 

kterých jsou stovky. 

Tele je mládě tura domácího, zástupce čeledi turovitých řádu sudokopytníků. Jedná se 

o zdomestikovaného savce. Belgické modré plemeno skotu je plemeno středního růstu 

s masivním svalstvem a malou hlavou. Toto plemeno se vyskytuje ve třech základních 

zbarveních – bílé, modré a černé, přičemţ u modrého a černého zbarvení se jedná 

o strakaté jedince. Belgické modré plemeno je ušlechtilé, chováno k intenzivnímu výkrmu. 
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2.3 METODY IDENTIFIKACE ZVÍŘECÍCH CHLUPŮ 

Srst můţe slouţit jako stopa  nebo přímo důkaz v kriminalistice. Věda, která se zabývá 

zkoumáním trichologického materiálu ţivočichů pro policejní vyšetřování, se nazývá 

forenzní trichologie. Trichologickým materiálem jsou označovány zvířecí chlupy a také 

lidské chlupy a vlasy. Pro taxonomickou determinaci je důleţitý komplex morfologických 

a metrických znaků. Těmi jsou například délka, bazální šířka, morfologie kořínku, 

kutikulární vzor a další vlastnosti chlupů. Pomocí těchto znaků se stanovuje původ zvířete, 

a to na úrovni rodu či druhu.  

Samostatný podsadový chlup nenese takové mnoţství informací, které by mohly vést 

k identifikaci. Pro identifikaci se vyuţívá folikul, který obsahuje jeden chlup nebo svazek 

chlupů pesíkových či kombinaci pesíkových a podsadových chlupů.  

Stopové chlupy se porovnávají s referenčními vzorky zvířecích chlupů a musí pokrýt 

celkovou variabilitu chlupu daného druhu (Štefan, Hladík, 2012). Pro identifikaci chlupů 

lze vyuţít makroskopickou a mikroskopickou analýzu. K hodnocení tvaru a struktury 

chlupu se připraví výbrusy či nábrusy, které jsou v přesných vzdálenostech od bazálního 

konce.  

2.3.1 Mikroskopie 

K mikroskopickému zkoumání chlupu se vyuţívají elektronové mikroskopy. Mezi ně patří 

rastrovací elektronový mikroskop (SEM – scanning electron microscope), který umoţňuje 

zobrazení povrchu vzorku nejčastěji pomocí sekundárních elektronů. Elektrony jsou 

vyráţeny dopadem primárního elektronového paprsku nebo zpětně odráţených elektronů. 

Dalším vyuţívaným mikroskopem je transmisní elektronový mikroskop (TEM – 

transmission electron microscope, který zobrazuje vnitřní strukturu vzorku pomocí 

prošlých elektronů. Elektrony nejprve procházejí vzorkem a pak jsou detekovány.  

Analýza chlupu pomocí elektronové mikroskopie je časově náročná, ale také závislá 

na zpracování, odbornosti mikroskopování a také na kvalitě mikroskopu, proto se často 

vyuţívá tzv. DNA-metoda. 

2.3.2 Určení zvířecí srsti pomocí DNA 

Pomocí deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která je i součástí chlupů, lze identifikovat 

jedince. Studiem struktury chlupů a vlasů můţeme rozlišit, jestli se jedná o lidský či zvířecí 
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materiál a také určit zvířecí druh. Kromě tohoto můţeme prostřednictvím chlupů a DNA 

analýzy zjistit barvu srsti, projevy některých chorob nebo také krevní skupiny.  

Při genetickém zkoumání se vyuţívá nukleární DNA z kořínku chlupu a mitochondriální 

DNA z chlupového stvolu.  

Mikroskopie zvířecích chlupů je často pouţívána v kombinaci s analýzou DNA. 

2.3.3 Určení zvířecího druhu pomocí MALDI-TOF  

V roce 2017 publikovala Caroline Solazzo (Sollazo, 2017) svůj výzkum s chlupy 

pocházející od zvířat ze Severní Ameriky. Ve své práci popsala analýzu chlupů z kolekce 

pocházející z Museum Conservation Institute za pouţití MALDI-TOF MS, která umoţnila 

získání peptidových profilů, ty byly následně vyhodnoceny programem mMass. Vzorky 

chlupů byly nejprve rozmělněny v tekutém dusíku, poté bylo přidáno 

200 μl 8M močoviny/ 50 mM Tris/ 40 nM dithiothreiolu (DTT) při pH 8 a ponecháno 

působit přes noc. 

Ke 100 μl tohoto roztoku pak bylo přidáno 2,8 mg jodooctové kyseliny a  vzorek byl 

následně ponechán čtyři hodiny ve tmě. Poté byl roztok o objemu zředěn na 400 μl roztoku 

protřednictvím 300 μl 50 mM hydrogenuhličitanu amonného o pH 8. 

50 μl vzorku bylo štěpeno přídavkem 0,5 μg trypsinu přes noc při teplotě 37 °C. Po 

enzymovém rozkladu byl vzorek vysušen a resolubilizován v 10 μl 0,1% kyselině 

trifluoroctové (TFA). 

Tento výzkum ukázal, ţe v mnoha případech je moţné rozlišit zvířecí druhy, např. ovci od 

kozy, bobra od pumy nebo vlka od lišky. Avšak u některých druhů, jako je například kojot 

a vlk, rozlišení nebylo moţné, neboť nebyly nalezeny významné rozdíly v hmotnostních 

spektrech pro rozlišení druhu (Sollazo, 2017).  

2.4 METODY PRO IDENTIFIKACI BÍLKOVIN 

Na počátku hmotnostní spektrometrie stál v roce 1913 J. J. Thompson, který sepsal 

teoretické základy hmotnostní spektrometrie. Toho dosáhl tak, ţe zacílil proud částic 

neonu přes elektrické a magnetické pole a umístěním desky v proudu iontů změřil 

odchylku jeho částic. První hmotnostní spektrometr sestrojil F. W. Aston. Hmotnostní 

spektrometr je zaloţen na separaci iontů v silném magnetickém poli (T. T. Huong, 

M. Komínková, R. Guráň a spol., 2014). 
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Mezi metody, které se vyuţívají pro identifikaci bílkovin, patří dvoudimenzionální 

elektroforéza, rentgenová krystalografie, nukleární magnetická resonance (NMR) 

a hmotnostní spektrometrie.  

Při dvoudimenzionální elektroforéze je vzorek proteinů isoelektrickou fokusací rozdělen 

podle velikosti nabitých částic, kdy částice pohybující se v gelu s gradientem pH náboj 

ztratí a následně je protein pomocí klasické elektroforézy rozdělen podle jeho molekulové 

hmotnosti. Výsledkem této metody je dvourozměrná proteinová mapa.  

Rentgenová krystalografie je metoda, která umoţňuje určit prostorovou strukturu molekul, 

zaloţená na vychýlení rentgenových paprsků po dopadu na protein. Je důleţité nechat látku 

vykrystalizovat a následně je krystal zkoumané látky ozářen monochromatickým 

rentgenovým zářením, přičemţ látka paprsky záření ohýbá. 

U analytické metody NMR je pozorováno chování jádra atomu v magnetickém poli. 

Protein je vystaven pulsům rádiové frekvence a na základě absorpce tohoto záření vzorkem 

v silném magnetickém poli lze určit vzdálenost mezi různými částmi bílkoviny a získat tak 

informace o struktuře analyzované látky. Tato metoda se vyuţívá ke zkoumání 

nízkomolekulárních látek i k objasňování struktury velkých molekul. 

V této práci došlo k rozlišení druhů zvířat prostřednictvím bílkovin za pomoci 

hmotnostního spektrometru MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization –

 Time of Flight). Bílkoviny pocházely ze srsti různých druhů zvířat, byly rozštěpeny 

na peptidy a následně došlo k porovnání výsledků. 

2.4.1 Metoda peptidového mapování 

Metoda peptidového mapování je jedním z přístupů hmotnostní spektrometrie. Na základě 

potřeby identifikace druhů proteinů, které se nachází v biologických materiálech, vzniklo 

biochemické odvětví, které se zabývá tím, jak bílkoviny reagují za určitých fyziologických, 

ale také patologických podmínek. Tato metoda je pouţívána nejen pro identifikaci, ale také 

pro analýzu proteinů a je zaloţena na principu rozštěpení vzorku chemickými 

nebo enzymatickými činidly – dnes jsou nejčastěji pouţívanými činidly proteolytické 

enzymy, kterými jsou například trypsin nebo chymotrypsin. Trypsin se pouţívá především 

kvůli jeho specifitě a také schopnosti vytvářet peptidy o délce 10–20 aminokyselin, které 

jsou vhodné pro analýzu hmotnostní spektrometrií. Principem metody peptidového 
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mapování je předpoklad, ţe štěpením daného proteinu získáme soubor peptidů, který je pro 

určitý protein unikátní. 

Metoda peptidového mapování je velice účinná a citlivá metoda pro analýzu bílkovin 

sloţena z několika kroků. Pomocí peptidového mapování lze určit například takové změny, 

jakou je například substituce jedné aminokyseliny v bílkovinné molekule, proto se tato 

metoda vyuţívá k pozorování struktury proteinů. Při studiu molekuly peptidovým 

mapováním je důleţité, aby analyzované proteiny obsahovaly určité identické sekvence, 

nejlépe více jak 80 %. Prvním krokem je specifické rozštěpení proteinu na řadu 

peptidových fragmentů a následně jsou tyto fragmenty různými metodami separovány. 

Po separaci následuje detekce a tím vznikne peptidová mapa charakteristická pro daný 

protein (Vaňková; 1997). 

Peptidové mapování probíhá dvěma způsoby, v závislosti na vlastnostech látky (obr. 4). 

Pokud je v roztoku obsaţena dostatečná koncentrace bílkoviny, dochází nejprve 

k denaturaci, disulfidické můstky jsou přerušeny redukcí a následně pomocí alkylace 

zablokovány. Poté je peptidový řetězec rozštěpen (nejčastěji trypsinem) a vznikne směs 

peptidů, kdy dochází pomocí hmotnostní spektrometrie k určování molekulových 

hmotností. Molekulové hmotnosti jsou v databázi, která napomáhá k identifikaci určitého 

proteinu. U směsí látek takto pracovat nemůţeme. Směs látek musíme nejprve 

elektroforeticky rozdělit, obarvit gel a vzorek zredukovat. Následně musí dojít k alkylaci 

a štěpení za vzniku peptidového štěpu, který je nutné z gelu vymýt, aby mohlo dojít k další 

analýze. Tímto způsobem lze identifikovat i několik desítek proteinů.  

Tyto dva způsoby se liší časovou náročností, zatímco první metodou identifikujeme 

proteiny během pár hodin, identifikace u druhé metody se pohybuje v intervalu několika 

dní.  
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Obrázek 3 – Schéma dvou typů peptidového mapování (Laboratorní techniky biochemie; 

VŠCHT, 2006). 

Peptidové mapy se vyuţívají k identifikaci enzymů, které mají stejnou biologickou funkci, 

ale mají jiné sloţení a různou aktivitu, jedná se o takzvané izoenzymy. Tyto enzymy se 

většinou při peptidovém mapování podaří rozlišit (Vaňková, 1997). 

Jinou technikou, která je v současné době mnohem více vyuţívána pro identifikaci 

proteinů, je hmotnostní spektrometrie spojená s předchozí separací peptidových štěpů 

pomocí kapalinové chromatografie. Touto metodou je moţné identifikovat i stovky 

proteinů obsaţených ve vzorku během jediné analýzy. 

2.4.2 Štěpení trypsinem 

Rozštěpení bílkoviny na peptidové fragmenty je základním předpokladem pro analýzu 

pomocí hmotnostní spektrometrie. Štěpení probíhá enzymaticky nebo neenzymaticky – 

chemicky. Štěpení pomocí enzymatických činidel je častější neţ činidly chemickými, 

protoţe enzymy štěpí proteiny a polypeptidy na specifických místech, a to zaručuje 

reprodukovatelnost. Kaţdý enzym má charakteristickou specifitu, účinnost a také své 

optimální podmínky pro štěpení (Switzar, Giera, 2013). Enzymatická aktivita je závislá 

na teplotě a pH. Tyto hodnoty jsou pro kaţdý enzym specifické, s překročením dané 

teploty se enzym stává nestabilní, při překročení pH můţe dojít aţ k jeho denaturaci. 
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Trypsin je serinová proteáza, která je syntetizována ve formě trypsinogenu (proenzymu) 

ve slinivce břišní u všech obratlovců. Tento enzym byl první objevenou proteázou, která se 

v proteomice vyuţívá nejčastěji. Trypsin katalyzuje hydrolýzu za lysinem a argininem, 

proto při štěpení trypsinem vznikají peptidy s lysinem nebo argininem na C-konci. Pokud 

je následujícím zbytkem za těmito bazickými aminokyselinami prolin, ke štěpení 

nedochází. Peptidová vazba, která obsahuje lysin, je štěpena rychleji neţ vazba 

s argininem. Rychlost hydrolýzy je závislá na aminokyselinovém zbytku. Ke sníţení 

rychlosti hydrolýzy dochází, pokud za peptidovou vazbou následuje kyselý 

aminokyselinový zbytek. Pokud následuje bazický aminokyselinový zbytek, je naopak 

rychlost hydrolýzy zvýšena. Štěpení trypsinem probíhá při teplotě 37 °C a pH 8–8,5 po 

dobu několika hodin (Vaňková, 1997). Pokud je doba štěpení dlouhá, dochází k autolýze 

trypsinu. 

2.4.1 Izolace peptidů pomocí reverzní fáze ZipTip C18 

Před analýzou vzorku hmotnostním spektrometrem je vhodné fragmenty přečistit 

a koncentrovat, k tomu se vyuţívají mikrokolonky s reverzní fází. Tyto mikrokolonky jsou 

podobné špičkám automatických pipet, kdy kaţdá má na svém konci pevně zafixované 

chromatografické médium. Po nasátí se vzorek na reverzní fázi naváţe, následně je 

promýván a eluován. Tím získáme vzorky čisté bez neţádoucích nečistot a vzorky lze 

přímo pouţít v hmotnostní spektrometrii. Pomocí reverzní fáze je postup analýzy urychlen.  

Výhodné je vyuţít reverzní fázi C18, na kterou se proteolytické štěpy adsorbují, tím se 

izolují a je moţné je tak i současně přečistit.   

2.4.2 Princip hmotnostní spektrometrie 

Metoda hmotnostní spektrometrie byla dříve pouţívána ke studiu nízkomolekulárních 

organických látek. Aţ v 90. letech 20. století došlo k vyuţívání této metody i pro 

biologické makromolekuly, protoţe byla objevena technika, která umoţnila převést 

molekuly velkých rozměrů do plynné fáze (Káš, Kodíček, Valentová, 1999). Pro převod 

velkých molekul se dnes vyuţívá převáţně metoda Electrospray Ionisataion (ESI) 

nebo metoda Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation (MALDI-TOF).  

Dnes se běţně vyuţívá pro identifikaci proteinů. Je zaloţena na interakci iontů 

s magnetickým polem. Hmotnostní spektrometrie je velmi účinná identifikační metoda, 
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kterou lze spojit s plynovou nebo kapalinovou chromatografií. Jedná se o destruktivní 

metodu, na kterou je ale potřeba jen velmi malé mnoţství vzorku.  

Hmotnostní spektrometrie vypovídá o primární struktuře analyzované látky tím, ţe určuje 

její aminokyselinovou sekvenci a odhaluje posttranslační a chemické modifikace proteinů. 

Podrobnější informace o struktuře zkoumaných látek umoţňuje fragmentace iontů. 

I u hmotnostní spektrometrie rozlišujeme dva typy analýzy: kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativní analýza je vyuţívána pro identifikaci sloučenin především nízkomolekulárních 

látek nebo při zjišťování struktury vysokomolekulární sloučeniny, zatímco kvantitativní 

analýza slouţí k určení obsahu analytů. Hmotnostní spektrometrie poskytuje kromě 

informací o kvalitativním a kvantitativním sloţení vzorku také informace o struktuře 

a sloţení jejich povrchu organických látek a biomolekulách, ale také informace 

o izotopických poměrech atomů vzorku. Touto metodou lze také zjistit totoţnost 

aminokyselinových zbytků. 

Princip hmotnostní spektrometrie je zaloţen na detekci iontů – nabitých částic. Detekce 

dosahuje oblasti pikomolů. Měření se provádí hmotnostním spektrometrem, iontově-

optickým přístrojem rozlišující ionty podle jejich poměru hmotnosti a náboje. Tyto ionty 

vznikají při ionizaci vzorku, při které dochází k jeho destrukci. Ionizace je buďto pozitivní, 

nebo negativní v závislosti na typu nabitých částic a má výrazný vliv na konečné spektrum. 

K přenosu energie dochází ve velmi krátkém čase, a to v řádech jednotek aţ desítek 

nanosekund (Havliš, 1999). Při měření molekulových hmotnostní musí být vzorek nejprve 

převeden do plynné fáze a tím vzorek získá určitý náboj. Poté dochází v analyzátoru 

k separaci iontu podle poměru hmotnosti a náboje, který zjistíme z pohybu nabité částice 

ve vakuu. Tyto parametry pohybu a četnosti určité nabité částice se určují pomocí 

detektoru, který vysílá signál a ten je následně zpracován elektronickým systémem. 

Výsledkem zpracování signálu je spektrální výstup v podobě hmotnostního spektra. 

Pro převedení vzorku do plynné fáze můţeme vyuţít několik ionizačních technik 

v závislosti na různých chemických vlastnostech analyzovaných látek – elektronovou 

ionizací, chemickou ionizací a ionizací polem. Mezi dva hlavní postupy patří – metoda ESI  

(Electrospray Ionisation) a metoda MALDI (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation), 

při kterých nedochází k fragmentaci (rozpadu na menší nabité nebo nenabité částice) 

bílkovinných molekul. Při pouţití metody ESI se na ústí kapiláry, kde dochází k vytékání 

jednotlivých frakcí separovaných molekul obvykle z kapalinového chromatografu, aplikuje 
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vysoký elektrický potenciál. Ten umoţní odpaření molekul nadbytečné mobilní fáze, 

ve které byl analyt rozpuštěn a ionizaci sledovaných biomolekul. Tato metoda umoţňuje 

studium nativních molekul, ale je zapotřebí vysoký náboj iontů, coţ je její nevýhodou. 

Metoda MALDI je zaloţena na vykrystalizování látky společně s nízkomolekulární 

matricí. Pokud by se nevyuţívala matrice, molekuly vzorku by byly ionizovány přímo  

a to by vedlo k neţádoucímu štěpení. Matricí jsou většinou slabé organické kyseliny, které 

jsou schopny absorpce energie z laserového záření, a jejich prostřednictvím se ionizační 

energie přenáší na molekuly vzorku. Matrice umoţňuje měřit molekulové hmotnosti více 

látek obsaţených ve vzorku (Havliš, 1999). Tímto přenosem dochází k zablokování štěpení 

molekuly. Látka se nechá s matricí vykrystalizovat na kovové destičce, která se vloţí 

do přístroje, krystaly se ozáří a tím dojde k odpaření látky do vakua. Většina molekul 

získává náboj +1 nebo -1. Ionty získají stejnou hodnotu kinetické energie a prolétávají 

letovou trubicí různými rychlostmi, které jsou úměrné jejich hmotnostem.  

K výpočtu hmotnosti se můţe pouţít: a) doba letu iontu, přičemţ rychlost (její druhá 

mocnina) iontu je závislá na hmotnosti, b) zakřivení dráhy v magnetickém poli, který je 

kolmý na pohyb iontu – dráha nabité částice se v magnetickém poli zakřivuje tím více, čím 

má částice větší náboj a niţší hmotnost, c) pohybu iontů v prostoru – přičemţ se hledá 

rozloţení elektrického pole, při kterém ionty přecházejí do stacionárního vlnění, d) 

na zachycení iontů, které probíhá v takzvané iontové pasti z prstencové elektrody – 

po nahromadění iontů se zvyšuje střídavé napětí a to vede k vypuzování iontů.  

Výsledkem hmotnostní spektrometrie je hmotnostní spektrum – na vodorovné ose x je 

zapsán poměr hmotnosti/náboje, na svislé ose y je zobrazena intenzita odezvy detektoru. 

2.4.3 Měření MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií 

Ke stanovování hmotnosti peptidů se nejčastěji pouţívá metoda MALDI-TOF – Matrix-

Asisted Laser Desorption Ionization – Time of Flight. Tato technika dokáţe identifikovat 

proteiny metodou peptidového mapování. Jedná se o rychlou analýzu, pro kterou je vzorek 

připraven rychle a jednoduše. Metoda MALDI-TOF je spojení ionizace laserem 

za přítomnosti matrice v kombinaci s detektorem letu, ten umoţňuje změřit dobu průletu 

(Havliš, 1999). K vyhodnocení slouţí řada programů, které obsahují dostupné databáze 

proteinů.  
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U přístroje hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF umoţňuje elektrická čočka spolu 

s deflektorem zaostřit ionty stejného poměru hmotnosti a velikosti náboje a také odklonit 

nepotřebné ionty. Reflektor díky tomu, ţe má stejnou polaritu jako kovová destička, 

na které jsou umístěny vzorky, zvyšuje přesnost měření tím, ţe prodlouţí délku letu 

a sdruţuje stejné ionty v prstencovitých elektrodách, resp. v jejich duté části. Princip 

funkce hmotnostního spektrometru je znázorněn na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 – Schéma hmotnostního spektrometru, který funguje na principu metody 

MALDI-TOF (Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF MS, 2014). 

Směs vzorku s matricí se nechá vykrystalizovat například na nerezové destičce, která je 

vhodným nosičem. Destička je ozářena pulzem laseru, jehoţ energii absorbuje matrice. 

Matrice svým rozkladem molekulu vzorku ionizuje – dochází k adici kationtu nebo aniontu 

na molekulu. Dále dochází k disociaci protonového kationtu z molekuly a odštěpením 

elektronu vzniká radikál. Poté probíhá extrakční napětí mezi kovovou destičkou a vstupní 

štěrbinou průletového analyzátoru a tím dojde k extrakci nabitých molekul. Ionty 

analyzovaného vzorku jsou urychlovány pomocí silného elektrického proudu a přes mříţku 

vstupují do vakua v trubici detektoru. V detektoru se pohybují rychlostí podle jejich 

molekulové hmotnosti a náboje, měří se zde doba letu, ze které se vypočítává poměr 

hmotnosti a náboje. Získaná spektra jsou druhově specifická a představují „molekulový 

identifikátor“. Vzorek je následně identifikován porovnáváním hmotnostního spektra 

s databází, která obsahuje tisíce molekulárních identifikátorů. 
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2.5 ANALÝZA HLAVNÍCH KOMPONENT PCA 

Metoda hlavních komponent PCA – Principal Component Analysis je nejčastěji vyuţívána 

u vícerozměrných metod. Vyuţívá se pro rozbor velkých souborů dat, protoţe umoţňuje 

velice výrazné zjednodušení statistické analýzy.  

Metoda PCA vyhledává rozdíly nebo naopak podobnosti mezi jednotlivými daty a zjišťuje 

vzájemnou propojenost a tím dochází k jejich vyhodnocování. Tato metoda umoţňuje 

redukci počtu proměnných, ale zároveň zachovává objem informací.   

Původní proměnná data jsou transformována do proměnných latentních, data nejsou 

vzájemně korelována (lineárně závislé) a jsou nazývána hlavními komponenty. Hlavní 

komponenta představují lineární kombinace původních znaků, popisují jejich variabilitu 

neboli rozptyl. Komponenty jsou seřazeny na základě jejich důleţitosti, tedy podle 

klesajícího rozptylu. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Pouţité chemikálie 

K rozštěpení vzorků byl pouţit proteolytický enzym trypsin spolu s hydrogenuhličitanem 

amonným (NH4HCO3). Při přípravě roztoku na ZipTip byl vyuţit acetonitril (CH3CN) 

a kyselina trifluorooctová (TFA). 

Acetonitril (Lachema) 

2,5-dihydroxybenzoová kyselina - DHB (Lachema) 

Hydrogenuhličitan amonný (Lachema) 

Lyofilizovaný trypsin (Promega) 

Mikrokolona ZipTip C18 (Milipore Corporation) 

Trifluoroctová kyselina – TFA (Sigma) 

3.2 Referenční materiály 

Analyzované vzorky v této práci pocházejí z domácích a lesních zvířat. Zkoumaná srst 

pochází od deseti druhů savců. Byly vyuţity chlupy daňka skvrnitého, jelena siky, kočky 

domácí, koně domácího, kozy domácí, králíka domácího, osmáka degu, psa domácího, 

srnky obecné a telete. Lesní zvěř – daněk, jelen a srna pocházely z lesů Doupovských hor. 

Srst kozy, koně a telete (plemeno belgické modré) byly odebrány z rodinné farmy 

na Lounsku. Srst ostatních zvířat pocházela ze zvířat chovaných v domácnosti. Chlupy 

byly odebrány pomocí rukavic, čistých nůţek a pinzety, aby nedošlo ke kontaminaci 

vzorku např. lidskými bílkovinami ze šupin kůţe. 

3.3 Štěpení vzorků 

Chlupy byly rozstříhány na malé části o velikosti přibliţně 0,5 cm, které byly následně 

vloţeny do mikrozkumavky, kde byly štěpeny pomocí 10 μl trypsinu. Roztok obsahoval 2 

μl trypsinu o koncentraci 1 μg/μl spolu se 100 μl hydrogenuhličitanu amonného 

o koncentraci 50 mM. Při štěpení byly chlupy po celou dobu ponořeny v roztoku. Štěpení 

vzorků probíhalo po dobu tří hodin za laboratorní teploty.  

3.4 Sloţení roztoků pro reverzní fázi 

Mezi roztoky pro reverzní fázi ZipTip patří aktivačním roztokem, ekvilibračním roztokem 

a elučním roztokem.  
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Aktivační roztok byl tvořen 100% acetonitrilem. Ekvilibrační roztok byl tvořen 

0,2% kyselinou trifluoroctovou ve vodě. Eluční roztok byl tvořen 50% acetonitrilem a 

0,1% kyselinou trifluoroctovou ve vodě. 

3.5 Příprava matrice 

Matrice pro měření pomocí hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF byla připravena 

smícháním 150 μl acetonitrilu, 250 μl trifluoroctové kyseliny o koncentraci 0,2 %, 

100 μl vody a 8–9 mg 2,5-dihydroxybenzoové kyseliny (DHB). Matrice byla přidána 

ke vzorku po jeho přečištění na reverzní fázi. 

3.6  Přečištění na reverzní fázi 

Kroky potřebné k aktivaci a následnému pouţití reverzní fáze ZipTip C18 byly: 

1. Reverzní fáze ZipTip C18 byla zakotvená ve špičce pipety a její aktivace proběhla 

promytím aktivačním roztokem o objemu 10 μl. Promytí bylo opakováno desetkrát. 

2. Následovalo promytí 10 μl ekvilibračním roztokem. Promytí se opakovalo 

desetkrát. 

3. Aby došlo k navázání peptidů, které vznikly štěpením, musela být reverzní fáze 

desetkrát promyta analyzovaným roztokem.  

4. Pro odstranění případných nečistot se opakoval krok ekvilibrace. Ekvilibrační 

roztok byl desetinásobně promýván. 

5. Za pomoci elučního roztoku o objemu 5 μl byly navázané peptidové štěpy 

z reverzní fáze eluovány do mikrozkumavky. 

6. Následně byla reverzní fáze v mikrozkumavce desetkrát promíchána, aby došlo 

k zakoncentrování a uvolnění peptidů do roztoku. 

7. Po promíchání došlo k přidání 5 μl matrice a následovalo další promíchání.  

8. Poté byl vzorek o objemu 2,2 μl vkládán na kapkovací destičku. Vzorek byl 

na kapkovací destičku vloţen celkem 3krát. 

9. Mikrokolonku bylo nutné přečistit pro další pouţití. Muselo dojít k odstranění 

nevyeluovaných peptidových štěpů z reverzní fáze, čehoţ bylo docíleno 

desetinásobným promytím 10 μl elučního roztoku (viz krok č. 1).  

10. Celý proces byl opakován pro všechny vzorky. 
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3.7 Měření pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF 

Důleţitým krokem pro měření pomocí hmotnostní spektrometrie bylo smíchání vzorku 

s matricí. Následně byl vzorek nanesen na ocelovou destičku, kde byly vzorky nechány 

vykrystalizovat. Spolu se vzorky byly na destičku naneseny takzvané standardy, coţ byla 

směs peptidů o známých hmotnostech, které se také nechaly vykrystalizovat. Po vyschnutí 

vzorků byla ocelová destička vloţena do hmotnostního spektrometru MALDI-TOF, kde na 

ní bylo vloţeno napětí 20 kV. Měření probíhalo v pozitivním reflektorovém módu 

v rozmezí 900–4500 Da. Následně byla sbírána spektra o celkovém počtu 3000 laserových 

pulsů.  

3.8 Statistické vyhodnocení hmotnostních spekter 

Vyhodnocení výsledných naměřených spekter bylo zpracováno pomocí analýzy hlavních 

komponent (PCA). Při analýze hlavních komponent došlo k  porovnávání naměřených 

spekter a vyhledání jejich podobností a rozdílů; došlo k vizualizaci proměnných a zjištění 

vzájemné propojenosti.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Pro zjištění, zda je moţné rozlišit zvířecí srst, byla v této práci vyuţita technika hmotnostní 

spektrometrie MALDI-TOF. Nejprve byly zvířecí chlupy rozštěpeny trypsinem. 

Po štěpení, které probíhalo tři hodiny za laboratorní teploty, byly vzorky přečištěny 

na reverzní fázi ZipTip C18. Následně byla získaná hmotnostní spektra, která byla dále 

zpracována pomocí analýzy hlavních komponent (PCA). 

4.1 Vyhodnocení dat pomocí metody hlavních komponent 

Spektra, která byla získána hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF, byla následně 

vyhodnocena pomocí statistické metody hlavních komponent PCA. Nejprve byla 

zkoumaná spektra všech vzorků. Následně došlo k oddělení jednotlivých skupin, které byly 

úzce spojeny svým peptidovým sloţením.  

Na obrázku 5 lze vidět všech deset analyzovaných druhů savců. Je zde vidět odlehlost 

kočky (KC) a také lesních savců. V této skupiny je zařazen daněk skvrnitý (D), jelen sika 

(SI) a srna obecná (SR). Skupina těchto savců se uţ více přibliţuje zbylé skupině, 

to znamená, ţe druhy peptidů v chlupech těchto zvířat se více podobají. Ve zbylé skupině 

je zařazena koza (KZ), králík domácí (KR), kůň domácí (K), osmák degu (O), pes domácí 

(P) a tele (T). 

Tyto stejné výsledky jsou vyobrazeny také na obrázku 6. Jedná se o obrázek vyhodnocení 

ve 3D formátu, který je více přehledný a přesněji lze vidět propojení ve vzniklých 

skupinách.  
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Obrázek 5 – Celkový náhled na všechny zkoumané vzorky – daněk skvrnitý (D), jelen sika 

(SI), kočka domácí (KC), koza domácí (KZ), králík domácí (KR), kůň domácí (K), osmák 

degu (O), pes domácí (P), srnka obecná (SR) a tele (T). 
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Obrázek 6 – Celkový náhled na všech deset zvířecích srstí v trojrozměrné soustavě – daněk 

skvrnitý (D), jelen sika (SI), kočka domácí (KC), koza domácí (KZ), králík domácí (KR), 

kůň domácí (K), osmák degu (O), pes domácí (P), srnka obecná (SR) a tele (T). 

Na obrázku 6 je znázorněno rozdělení všech zkoumaných ţivočichů. Z obrázku je zřejmé, 

ţe daněk skvrnitý (D), jelen sika (SI) a srna obecná (SR), tedy lesní zvěř tvoří skupinu 

vzájemně se prolínající, ale zároveň oddělenou od ostatních zvířat. Druhou skupinu tvoří 

zbylá zvířata – kočka domácí (KC), koza domácí (KZ), kůň domácí (K), králík domácí 

(KR), osmák degu (O), pes domácí (P) a tele (T). Přičemţ kočka i tele se se zbylými 

zvířaty neprolínají, coţ znamená, ţe kočku a tele lze identifikovat pomocí srsti bez dalšího 

vyhodnocování.  

Rozdělení skupin je důsledkem toho, ţe jednotlivá spektra se liší, zatímco u prolínajících 

se druhů zvířat se jejich spektra podobají. Tyto dvě téměř oddělené skupiny byly poté, 

vzhledem k prolínání podobných spekter, prozkoumány zvlášť, aby mohlo být zjištěno, zda 

je moţně jednotlivé druhy zvířat pomocí chlupů rozpoznat. 

Graf 1 zobrazuje přehled píků, kterými se spektra dané skupiny analyzované pomocí PCA 

mezi sebou nejvíce liší. Čím je sloupeček vyšší nebo niţší, tím je změna významnější. 

Kdyţ byly tyto změny dohledávány v původních hmotnostních spektrech, bylo zjištěno, ţe 

sloupečky s orientací do kladných hodnot představovaly sníţení/nárůst píků v řadě 

od daňka skvrnitého, jelena siky, kočky domácí, kozy domácí, králíka domácího, koně 

domácího, osmáka degu, psa domácího, srny obecné aţ k teleti. Nejvýznamnější nositel 

rozdílnosti mezi spektry/peptidovými směsmi získaných ze zvířecích chlupů byl pík 

o hodnotě 1043,6 m/z. 
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Graf 1 – Graf zobrazující hodnoty, které ovlivňují posun klastrů u všech srstí zkoumaných 

savců – daněk skvrnitý, jelen sika, kočka domácí, koza domácí, králík domácí, kůň domácí, 

osmák degu, pes domácí, srnka obecná a tele. Sloupky označené  ukazují snižující 

intenzitu píků ve spektrech, sloupky s označují jejich rostoucí intenzitu.  

Následně došlo tedy ke zkoumání lesní zvěře, respektive daňka skvrnitého, jelena siky 

a srny obecné a porovnání jejich spekter, toto vyhodnocení je zobrazené na obrázku 7 

a zkoumání druhé skupiny, do které se řadí zbylé zvířecí druhy zkoumané v této práci (viz 

obrázek 8). 
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Obrázek 7 – Vyhodnocení rozlišitelnosti lesní zvěře – daněk skvrnitý (D), jelen sika (SI) a 

srnka obecná (SR). 

Na obrázku 7 můţeme vidět, ţe nedochází k ţádnému prolnutí spekter. Spektra všech 

tří druhů zvířat jsou od sebe v dostatečné vzdálenosti, aby mohlo dojít ke zcela jistému 

rozlišení těchto druhů prostřednictvím jejich srsti.  

Kdyţ byly tyto změny dohledávány v původních hmotnostních spektrech, bylo zjištěno, ţe 

sloupečky s orientací do kladných hodnot představovaly sníţení/nárůst píků v řadě 

od daňka skvrnitého, jelena siky aţ k srně obecné. Nejvýznamnějšími nositeli rozdílnosti 

mezi spektry/peptidovými směsmi získaných ze zvířecích chlupů byly píky o hodnotách 

1036,7; 1037,6; 1274,7; 1443,5; 1476,1; 1835,1 m/z, coţ vidíme na grafu 2.  
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Graf 2 – Graf zobrazující hodnoty, které ovlivňují posun klastrů u lesních zvířat – daněk 

skvrnitý, jelen sika a srna obecná. Sloupky označené ukazují snižující intenzitu píků 

ve spektrech, sloupky s označují jejich rostoucí intenzitu.  

Na obrázku 8 je zobrazené rozlišení domácích zvířat – kočka domácí (KC), koza 

domácí (KZ), králík domácí (KR), kůň domácí (K), pes domácí (P) a tele (T). Podobně 

jako u lesních zvířat ani zde nedochází k ţádnému překryvu. Jednotlivé druhy zvířat jsou 

dostatečně odděleny, nedochází k ţádnému prolnutí ani u jednoho druhu. Tudíţ lze téměř 

s jistotou jednotlivé druhy domácích zvířat od sebe rozeznat. 
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Obrázek 8 – Vyhodnocení rozlišení domácích zvířat – kočka domácí (KC), koza domácí 

(KZ), králík (KR), kůň domácí (K), pes domácí (P), tele (T). 

V původních hmotnostních spektrech byly dohledávány změny a bylo zjištěno, ţe 

sloupečky s orientací do kladných hodnot představovaly sníţení/nárůst píků v řadě 

od kočky domácí, kozy domácí, králíka domácího, psa domácího aţ po tele. 

Nejvýznamnějšími nositeli rozdílnosti mezi spektry/peptidovými směsmi získaných 

ze zvířecích chlupů byly píky o hodnotách 1043,6; 1065,3; 1107,8; 1190,7 a 1438,4 m/z. 

Toto je znázorněno na grafu 3. 

 



39 
 

 

Graf 3 - Graf zobrazující hodnoty, které ovlivňují posun klastrů u domácích zvířat - kočky, 

kozy, králíka, koně, psa a telete. Sloupky označené  ukazují snižující intenzitu píků 

ve spektrech, sloupky s označují jejich rostoucí intenzitu.  

Vzhledem k tomu, ţe u původního vyhodnocení, tedy u vyhodnocení všech zkoumaných 

zvířecích srstí, byly spektra kočky a telete mimo shluk ostatních spekter, bylo provedeno 

vyhodnocení pouze prolínajících se spekter. Byly vyhodnocovány spektra chlupů – kozy 

domácí, králíka domácího, koně domácího, psa domácího a osmáka degu. 

Vyhodnocení je graficky zobrazeno na obrázku 9. 
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Obrázek 9 – Vyhodnocení spekter – koza domácí, králík domácí, kůň domácí, pes domácí 

a osmák degu. 

Kdyţ byly tyto změny dohledávány v původních hmotnostních spektrech, bylo zjištěno, ţe 

sloupečky s orientací do kladných hodnot představovaly sníţení/nárůst píků v řadě od kozy 

domácí, králíka domácího, koně domácího, psa domácího aţ po osmáka degu. 

Nejvýznamnějšími nositeli rozdílnosti mezi spektry/peptidovými směsmi získaných 

ze zvířecích chlupů byly píky o hodnotách 1083,3; 1132,1; 1230,8 a 1897,5 m/z. To je 

znázorněno na grafu 4. 
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Graf 4 - Graf zobrazující hodnoty, které ovlivňují posun klastrů u kozy domácí, králíka 

domácího, koně domácího, psa domácího a osmáka degu. Sloupky označené ukazují 

snižující intenzitu píků ve spektrech, sloupky s označují jejich rostoucí intenzitu.  

U tohoto vyhodnocení je vidět, ţe kůň domácí a pes domácí mají spektra odlišná 

od ostatních. U spekter kozy domácí, králíka domácího a osmáka degu sice nedochází 

k prolínání, ale spektra se nachází ve velké blízkosti. To znamená, ţe jejich spektra si jsou 

více podobná. Pro ujištění, ţe tyto druhy lze pomocí jejich srsti rozeznat, bylo provedeno 

ještě jedno vyhodnocení a to jiţ pouze u těchto tří druhů – kozy domácí, králíka 

domácího a osmáka degu. Toto vyhodnocení je zobrazeno na obrázku 10. 
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Obrázek 10 – Vyhodnocení spekter u zvířecích druhů – koza domácí, králík domácí a 

osmák degu. 

Po dohledání těchto změn v původních hmotnostních spektrech bylo zjištěno, ţe sloupečky 

s orientací do kladných hodnot představovaly sníţení/nárůst píků v řadě od kozy domácí, 

králíka domácího a osmáka degu. Nejvýznamnějšími nositeli rozdílnosti 

mezi spektry/peptidovými směsmi získaných ze zvířecích chlupů byly píky o hodnotách 

932,6; 1008,5; 1173,3; 1230,6; 1275,3 a 1307,8 m/z. To je znázorněno na grafu 5. 
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Graf 5 - Graf zobrazující hodnoty, které ovlivňují posun klastrů u kozy domácí, 

králíkadomácího a osmáka degu. Sloupky označené ukazují snižující intenzitu píků 

ve spektrech, sloupky s označují jejich rostoucí intenzitu.  

4.2 Vyhodnocení dat pomocí programu mMass 

Prostřednictvím internetové databáze UniProt byly hledány aminokyselinové sekvence 

obsaţené v srsti jednotlivých zvířat – daňka skvrnitého (Dama dama), jelena siky (Cervus 

nippon), kočky domácí (Felis silvestris f. catus), kozy domácí (Capra aegsgrus hircus), 

králíka domácího (Oryctolagus cuniculus f. domesticus), koně domácího (Equus caballus), 

osmáka degu (Octodon degus), psa (Canis lupus f. familiaris), srnky obecné (Capreolus 

capreolus) a telete neboli tura domácího (Bos grunniens). Internetová databáze UniProt je 

volně dostupná databáze, která poskytuje proteinové sekvence a další funkční informace.  
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V databázi byly dohledány aminokyselinové sekvence pouze keratinu typu I u kozy 

domácí a tura domácího (obr. 11). U tura domácího byly dohledány také aminokyselinové 

sekvence keratinu typu II. V srsti tura domácího se nachází kyselý keratin typu I KRT35 se 

zobrazenými aminokyselinovými sekvencemi na obrázku 12 a keratiny KRT81 a KRT83, 

coţ jsou zásadité keratiny typu II, jejichţ aminokyselinové sekvence jsou znázorněny 

na obrázku 13 a 14. U ostatní zvířecí srsti, která byla analyzována v této práci, nebyly 

aminokyselinové sekvence keratinu nalezeny. 

 

Obrázek 11 - Aminokyselinové sekvence keratinu typu I v kozí srsti v rozsahu do 413 

aminokyselin. 
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Obrázek 12 - Aminokyselinové sekvence keratinu typu I v srsti tura domácího v rozsahu 1 – 

454 aminokyselin. 

 

Obrázek 13 - Aminokyselinové sekvence keratinu typu II - KRT81 vyskytující se v srsti tura 

domácího. Rozsah aminokyselin je 1 - 500. 
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Obrázek 14 - Aminokyselinové sekvence keratinu typu II - KRT83 v srsti tura domácího. 

Rozsah aminokyselin je 1 - 493. 

Tyto aminové sekvence byly následně zpracovány programem mMass. Program mMass 

umoţňuje analýzu hmotnostních spekter a modelově štěpit sekvence proteinů. 

Aminokyselinové sekvence kozy domácí a tura domácího byly překopírovány do tohoto 

programu a došlo k modelovému štěpení. Získané hodnoty modelové štěpení jsou 

zobrazeny v příloze. 

Poté byla do programu mMass vloţena primární data z hmotnostního spektrometru 

MALDI-TOF. Data byla přepracována do spekter s různými píky, znázorňující různé 

hodnoty m/z. K hmotnostním spektrům srsti kozy domácí a tura domácího byly přiřazené 

hmotnosti peptidů, které byly získány z modelového štěpení. Hmotnosti peptidů v keratinu 

typu I vyskytujícího se v kozí srsti jsou znázorněny v tabulce 2. Hmotnosti peptidů 

v keratinu typu I a typu II, které se vyskytují v srsti tura domácího, jsou zobrazeny 

v tabulce 3. Kromě hmotností peptidů je v tabulkách uveden také rozsah neboli range, 

který udává, od které aminokyseliny aţ po kterou aminokyselinu je tvořena sekvence 

peptidu. Dále je v tabulce uvedena sekvence aminokyselin. 
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Tabulka 2 - hmotnosti peptidů, rozsah aminokyselin a sekvence aminokyselin u keratinu 

typu I vyskytující se v srsti kozy domácí v rozsahu hmotnosti 900–2300 m/z. 

Hmotnost peptidu (m/z) Rozsah (range) Aminokyselinová sekvence 

1036,5 136-144 k.LAADDFRTK.y 

1109,5 242-249 r.DVEEWYIR.q 

1153,5 58-66 k.ETMQFLNDR.l 

1367,7 347-357 r.ARLECEINTYR.g 

1399,8 153-164 r.QLVESDINGLRR.i 

1449,7 230-241 r.AQYEALVETNRR.d 

1504,8 335-346 r.QNQEYQVLLDVR.a 

 

Tabulka 3 – hmotnosti peptidů, typ proteinu, rozsah aminokyselin a sekvence aminokyselin 

keratinů typu I a typu II v rozsahu hmotnosti 900–2200 m/z, které se vyskytují v srsti tura 

domácího. 

Hmotnost 

peptidu (m/z) 
Protein 

Rozsah 

(range) 
Aminokyselinová sekvence 

1009,5 keratin typ I - KRT35 115-123 k.CGSWSGRTR.s 

1033,6 keratin typ I - KRT35 205-213 r.ILDDLTLCK.a 

1036,5 keratin typ I - KRT35 176-184 k.LAADDFRTK.y 

1145,6 keratin typ I - KRT35 28-38 r.VSTIFSSSSCK.l 

1438,7 keratin typ I - KRT35 115-126 k.CGSWSGRTRSWR.a 

1488,7 keratin typ I - KRT35 48-62 r.SFSACSVGLGKSSCR.a 

906,5 keratin typ II - KRT81 126-132 r.FLEQQNK.l 

1008,5 keratin typ II - KRT81 194-201 k.YEEEVALR.a 

1011,5 keratin typ II - KRT81 291-298 r.AEAESWYR.s 

1038,5 keratin typ II - KRT81 280-288 k.AQYDDIASR.s 

1082,5 keratin typ II - KRT81 213-221 k.KDVDCAYLR.k 

1082,5 keratin typ II - KRT81 214-222 k.DVDCAYLRK.s 

1107,6 keratin typ II - KRT81 241-248 r.RLYEEEIR.v 

1165,5 keratin typ II - KRT81 165-175 r.EAECVEADSGR.l 

1204,6 keratin typ II - KRT81 56-66 r.AGSFGRSFGYR.s 

1263,7 keratin typ II - KRT81 397-407 k.LGLDIEIATYR.r 

1302,7 keratin typ II - KRT81 366-377 k.CKLAGLEEALQK.a 

1314,6 keratin typ II - KRT81 49-61 r.SICGGFRAGSFGR.s 

1490,8 keratin typ II - KRT81 126-137 r.FLEQQNKLLETK.l 

1512,8 keratin typ II - KRT81 320-331 k.EEINELNRVIQR.l 

1534,8 keratin typ II - KRT81 332-345 r.LTAEVENAKCQNSK.l 

2113,1 keratin typ II - KRT81 249-267 r.VLQAHISDTSVIVKMDNSR.d 

906,5 keratin typ II - KRT83 131-137 r.FLEQQNK.l 
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Hmotnost 

peptidu (m/z) 
Protein 

Rozsah 

(range) 
Aminokyselinová sekvence 

1008,5 keratin typ II - KRT83 199-206 k.YEEEVALR.a 

1011,5 keratin typ II - KRT83 296-303 r.AEAESWYR.s 

1038,5 keratin typ II - KRT83 285-293 k.AQYDDIASR.s 

1082,5 keratin typ II - KRT83 218-226 k.kdVDCAYIR.k 

1082,5 keratin typ II - KRT83 219-227 k.DVDCAYLRK.s 

1107,6 keratin typ II - KRT83 246-253 r.RLYEEEIR.v 

1165,5 keratin typ II - KRT83 170-180 r.EAECVEADSGR.l 

1263,7 keratin typ II - KRT83 402-412 k.LGLDIEIATYR.r 

1302,7 keratin typ II - KRT83 371-382 r.CKLAGLEEALQK.a 

1490,8 keratin typ II - KRT83 131-142 r.FLEQQNKLLETK.l 

1534,8 keratin typ II - KRT83 337-350 r.LTAEVENAKCQNSK.l 

2113,1 keratin typ II - KRT83 351-370 k.LEAAVTQAEQQGEVALNDAR.c 

 

Na obrázku 15 je zobrazeno přiřazení hmotností peptidů, které tvoří keratin typu I a typu II 

k hmotnostnímu spektru u tura domácího. Jsou zde vyznačeny hmotnosti keratinu kyselého 

KRT35 a zásaditých keratinů KRT81 a KRT83. Některé z peptidů jsou shodné u více 

keratinů, znamená to, ţe obsahují stejné aminokyselinové sekvence. Přiřazení hmotností 

peptidů tvořící keratin typu I k hmotnostnímu spektru kozy domácí je zobrazeno 

na obrázku 16.  
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Obrázek 15 - Hmotnostní spektrum telecí srsti s vyznačenou hmotností obsahujících 

peptidů. Píky označené znázorňují peptidy, které jsou obsaženy v keratinu KRT35, 

píky označené  znázorňují peptidy z keratinu KRT81 a píky označené zobrazují 

peptidy pocházející z keratinu KRT83.  
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Obrázek 16 - Hmotnostní spektrum kozí srsti s vyznačenou hmotností obsahujících peptidů. 

Píky s vyznačenou hmotností znázorňují peptidy, které jsou obsaženy v keratinu 

vyskytujícího se v kozí srsti. 

Porovnání hmotnostních spekter u obou zvířat – koz domácí a tura domácího je 

znázorněno na obrázku 17. I přestoţe píky jsou v programu mMass hůře odlišitelné, 

jednotlivé zvířecí srsti jsou díky různé intenzitě v analýze hlavních komponent PCA dobře 

rozpoznatelné. 
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Obrázek 17 - Porovnání hmotnostních spekter srsti kozy domácí (černé spektrum) a tura 

domácího (telete) (červené spektrum). 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit, zda je moţné rozeznat jednotlivé druhy savců prostřednictvím 

jejich chlupů. Keratiny obsaţeny v srsti savců byly rozštěpeny pomocí enzymu trypsinu 

na menší úseky – peptidy, které byly následně měřeny pomocí hmotnostní spektrometrie 

MALDI-TOF. Výsledky hmotnostní spektrometrie byly zpracovány a porovnány 

za pomoci analýzy hlavních komponent (PCA).  

Z měření a analýzy vzorků chlupů různých druhů zvířat bylo zjištěno, ţe jednotlivé druhy 

je moţné pomocí hmotnostní spektrometrie rozpoznat. I přesto, ţe jednotlivé druhy lesních 

i domácích zvířat vytvářely shluky podobných píků, coţ znamená, ţe jejich proteiny si jsou 

velice podobné, lze od sebe rozeznat nejen jednotlivé „skupiny“ zvířat, ale po podrobnější 

analýze bylo zjištěno, ţe od sebe můţeme identifikovat také jednotlivé savčí druhy.  

Všechny poznatky, které byly zjištěny v této práci, vedou k tomu, ţe jednotlivé savčí druhy 

lze identifikovat pomocí srsti. Toto tvrzení platí pro savce, kteří byli zkoumáni v této práci, 

a to tedy pro daňka skvrnitého, jelena siku, kočku, koně, králíka, kozu, osmáka, psa, srnu 

obecnou a tele (plemeno belgické modré). Zda je tato metoda určování vhodnou a přesnou 

pro identifikaci, nelze s úplnou jistotou potvrdit. Aby bylo moţné se stoprocentní 

pravděpodobností říci, ţe savce lze identifikovat pomocí srsti prostřednictvím hmotnostní 

spektrometrie, bylo by zapotřebí analyzovat větší mnoţství savčích druhů, respektive jejich 

chlupů.  

Data z volně dostupné databáze proteinů UniProt – sekvence aminokyselin v keratinech, 

které tvoří srst kozy domácí a tura domácího, byla zpracována pomocí programů mMass. 

Tento program proteiny modelově rozštěpil a získali jsme hmotnosti jednotlivých 

aminokyselinových sekvencí, které jsme následně přiřadili k jednotlivým píkům 

v hmotnostních spektrech. Data z volně dostupné databáze proteinů UniProt – sekvence 

aminokyselin v keratinech, které tvoří srst kozy domácí a tura domácího, byla zpracována 

pomocí programů mMass. Tento program aminokyseliny modelově rozštěpil a získali jsme 

hmotnosti jednotlivých aminokyselinových sekvencí, které jsme následně přiřadili 

k jednotlivým píkům hmotnostního spektra.  
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6 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

DHB     2,5-dihydroxybenzoová kyselina 

DNA     deoxyribonukleová kyselina 

ESI     Electrospray Ionisation 

MALDI-TOF    Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation – Time of Flight 

NMR     nukleární magnetická resonance 

PCA     Principal Component Analysis 

SEM     scanning electron microscope 

TEM     transmission electron microscope 

TFA     trifluorooctová kyselina 
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I 
 

8 PŘÍLOHY 

1. Tabulka 1. Koza domácí – trypsinové štěpení keratinu typu I obsaţeného v srsti. 

    
Rozsah/range m/z Náboj (z) Aminokyselinová sekvence 

[80-87] 947,4 1 r.ENAELESR.i 

[405-413] 971,4 1 r.CGPCSSYVR. 

[358-366] 979,4 1 r.GLLDSEDCK.l 

[145-152] 980,5 1 k.YETELGLR.q 

[109-116] 988,5 1 r.TIEELQQK.i 

[127-135] 999,6 1 r.LVVQIDNAK.l 

[136-144] 1036,5 1 k.LAADDFRTK.y 

[165-173] 1047,6 1 r.ILDELTLCK.s 

[67-75] 1078,6 1 r.LASYLEKVR.q 

[117-126] 1099,6 1 k.ILANKAENAR.l 

[242-249] 1109,5 1 r.DVEEWYIR.q 

[349-357] 1140,5 1 r.LECEINTYR.g 

[58-66] 1153,5 1 k.ETMQFLNDR.l 

[164-173] 1203,7 1 r.RILDELTLCK.s 

[143-152] 1209,6 1 r.TKYETELGLR.q 

[403-413] 1214,5 1 r.SRCGPCSSYVR. 

[174-184] 1218,6 1 k.SDLEAQVESLK.e 

[153-163] 1243,7 1 r.QLVESDINGLR.r 

[241-249] 1265,6 1 r.RDVEEWYIR.q 

[230-240] 1293,6 1 r.AQYEALVETNR.r 

[192-202] 1327,6 1 k.SNHEEEVNTLR.s 

[347-357] 1367,7 1 r.ARLECEINTYR.g 

[153-164] 1399,8 1 r.QLVESDINGLRR.i 

[230-241] 1449,7 1 r.AQYEALVETNRR.d 

[367-380] 1452,7 1 k.LPCNPCATTNAYGK.t 

[80-91] 1458,8 1 r.ENAELESRILER.s 

[76-87] 1473,7 1 r.QLERENAELESR.i 

[294-306] 1478,7 1 r.DSLENTLTETEAR.y 

[335-346] 1504,8 1 r.QNQEYQVLLDVR.a 

[109-121] 1527,9 1 r.TIEELQQKILANK.a 

[122-135] 1540,8 1 k.AENARLVVQIDNAK.l 

[1-13] 1591,7 1 .MSYNFCLPNLSFR.s 

[67-79] 1604,9 1 r.LASYLEKVRQLER.e 

[209-223] 1625,8 1 r.LNVEVDAAPTVDLNR.v 

[74-87] 1728,9 1 k.VRQLERENAELESR.i 

[335-348] 1731,9 1 r.QNQEYQVLLDVRAR.l 

[127-142] 1788,0 1 r.LVVQIDNAKLAADDFR.t 



II 
 

Rozsah/range m/z Náboj (z) Aminokyselinová sekvence 

[278-293] 1835,0 1 r.TVNALEVELQAQHNLR.d 

[242-256] 1951,9 1 r.DVEEWYIRQTEELNK.q 

[58-73] 1958,0 1 k.ETMQFLNDRLASYLEK.v 

[192-208] 1983,9 1 k.SNHEEEVNTLRSQLGDR.l 

[76-91] 1985,0 1 r.QLERENAELESRILER.s 

[277-293] 1991,1 1 r.RTVNALEVELQAQHNLR.d 

[136-152] 1998,0 1 k.LAADDFRTKYETELGLR.q 

[224-240] 2006,0 1 r.VLNETRAQYEALVETNR.r 

[127-144] 2017,1 1 r.LVVQIDNAKLAADDFRTK.y 

[174-191] 2047,1 1 k.SDLEAQVESLKEELICLK.s 

[109-126] 2069,1 1 r.TIEELQQKILANKAENAR.l 

[330-346] 2075,1 1 r.GDLERQNQEYQVLLDVR.a 

[117-135] 2080,2 1 k.ILANKAENARLVVQIDNAK.l 

[92-108] 2087,0 1 r.SQQQEPLVCPNYQSYFR.t 

[349-366] 2101,0 1 r.LECEINTYRGLLDSEDCK.l 

[241-256] 2108,0 1 r.RDVEEWYIRQTEELNK.q 

[185-202] 2156,1 1 k.EELICLKSNHEEEVNTLR.s 

[224-241] 2162,1 1 r.VLNETRAQYEALVETNRR.d 

[145-163] 2205,2 1 k.YETELGLRQLVESDINGLR.r 

[381-402] 2213,1 1 k.TITPCISSPCAPVAPCTPCVPR.s 

[58-75] 2213,1 1 k.ETMQFLNDRLASYLEKVR.q 

[74-91] 2240,2 1 k.VRQLERENAELESRILER.s 

[165-184] 2247,2 1 r.ILDELTLCKSDLEAQVESLK.e 

[257-276] 2277,1 1 k.QVVSSSEQLQSCQTEIIELR.r 

[203-223] 2282,2 1 r.SQLGDRLNVEVDAAPTVDLNR.v 

 

2. Tur domácí – keratin typu I (KRT35) obsaţen v srsti 

Rozsah/range m/z Náboj (z) Aminokyselinová sekvence 

[225-232] 975,6 1 k.EELLCLKK.n 

[398-406] 979,4 1 r.GLLDSEDCK.l 

[167-175] 999,6 1 r.LVVQIDNAK.l 

[115-123] 1009,5 1 k.CGSWSGRTR.s 

[185-192] 1014,5 1 k.YETEVSMR.q 

[39-47] 1016,6 1 k.LPSFSRGPR.s 

[205-213] 1033,6 1 r.ILDDLTLCK.a 

[176-184] 1036,5 1 k.LAADDFRTK.y 

[48-58] 1055,5 1 r.SFSACSVGLGK.s 

[157-166] 1122,6 1 k.TLCTKSENAR.l 

[389-397] 1140,5 1 r.LECEINTYR.g 

[28-38] 1145,6 1 r.VSTIFSSSSCK.l 



III 
 

Rozsah/range m/z Náboj (z) Aminokyselinová sekvence 

[99-107] 1153,5 1 k.ETMQFLNDR.l 

[204-213] 1189,7 1 r.RILDDLTLCK.a 

[214-224] 1202,6 1 k.ADLEAQVESLK.e 

[233-242] 1226,6 1 k.NHEEEVNSLR.c 

[5-16] 1227,6 1 k.CLKASFSSGSLK.v 

[183-192] 1243,6 1 r.TKYETEVSMR.q 

[156-166] 1250,7 1 k.KTLCTKSENAR.l 

[193-203] 1261,6 1 r.QLVESDMNGLR.r 

[232-242] 1354,7 1 k.KNHEEEVNSLR.c 

[45-58] 1365,7 1 r.GPRSFSACSVGLGK.s 

[387-397] 1367,7 1 r.ARLECEINTYR.g 

[270-280] 1368,6 1 r.CQYETLVENNR.r 

[334-346] 1405,7 1 r.DALESTLAETEAR.y 

[193-204] 1417,7 1 r.QLVESDMNGLRR.i 

[115-126] 1438,7 1 k.CGSWSGRTRSWR.a 

[407-420] 1465,7 1 k.LPCNPCAPDHSPSK.s 

[48-62] 1488,7 1 r.SFSACSVGLGKSSCR.a 

[375-386] 1504,8 1 r.QNQEYQVLLDVR.a 

[270-281] 1524,7 1 r.CQYETLVENNRR.e 

[108-121] 1556,8 1 r.LASYLEKCGSWSGR.t 

[162-175] 1556,8 1 k.SENARLVVQIDNAK.l 

[249-263] 1621,9 1 r.LNVEVDAAPPVDLNR.v 

[421-437] 1633,7 1 k.SCLPCLPAASCGPGMAR.t 

[1-16] 1644,8 1 .MASKCLKASFSSGSLK.v 

[438-453] 1673,8 1 r.TTCSPRPICVPCPGSR.f 

[375-388] 1731,9 1 r.QNQEYQVLLDVRAR.l 

[8-27] 1749,9 1 k.ASFSSGSLKVPGGAGGGSAR.v 

[167-182] 1788,0 1 r.LVVQIDNAKLAADDFR.t 

[45-62] 1798,9 1 r.GPRSFSACSVGLGKSSCR.a 

[108-123] 1813,9 1 r.LASYLEKCGSWSGRTR.s 

[438-454] 1820,9 1 r.TTCSPRPICVPCPGSRF. 

[28-44] 1832,9 1 r.VSTIFSSSSCKLPSFSR.g 

[318-333] 1839,9 1 r.TVNALEIELQAQHSMR.d 

[233-248] 1898,9 1 k.NHEEEVNSLRCQLGDR.l 

[99-114] 1958,0 1 k.ETMQFLNDRLASYLEK.c 

[317-333] 1996,0 1 r.RTVNALEIELQAQHSMR.d 

[17-38] 2012,0 1 k.VPGGAGGGSARVSTIFSSSSCK.l 

[167-184] 2017,1 1 r.LVVQIDNAKLAADDFRTK.y 

[232-248] 2027,0 1 k.KNHEEEVNSLRCQLGDR.l 

[214-231] 2031,1 1 k.ADLEAQVESLKEELLCLK.k 

[176-192] 2032,0 1 k.LAADDFRTKYETEVSMR.q 

[39-58] 2053,1 1 k.LPSFSRGPRSFSACSVGLGK.s 



IV 
 

Rozsah/range m/z Náboj (z) Aminokyselinová sekvence 

[5-27] 2094,1 1 k.CLKASFSSGSLKVPGGAGGGSAR.v 

[389-406] 2101,0 1 r.LECEINTYRGLLDSEDCK.l 

[157-175] 2103,1 1 k.TLCTKSENARLVVQIDNAK.l 

[264-280] 2111,0 1 r.VLNEMRCQYETLVENNR.r 

[370-386] 2121,0 1 r.CDLERQNQEYQVLLDVR.a 

[28-47] 2143,1 1 r.VSTIFSSSSCKLPSFSRGPR.s 

[214-232] 2159,2 1 k.ADLEAQVESLKEELLCLKK.n 

[225-242] 2183,1 1 k.EELLCLKKNHEEEVNSLR.c 

[205-224] 2217,2 1 r.ILDDLTLCKADLEAQVESLK.e 

[156-175] 2231,2 1 k.KTLCTKSENARLVVQIDNAK.l 

[108-126] 2243,1 1 r.LASYLEKCGSWSGRTRSWR.a 

[185-203] 2257,1 1 k.YETEVSMRQLVESDMNGLR.r 

[264-281] 2267,1 1 r.VLNEMRCQYETLVENNRR.e 

[243-263] 2294,2 1 r.CQLGDRLNVEVDAAPPVDLNR.v 

 


