
Abstrakt 

Výskyt černého kašle v lidské populaci byl v průběhu 20. století díky vakcinaci silně potlačen. 

V posledních letech však začala inicidence černého kašle opět narůstat. Původcem této nemoci je 

patogenní gramnegativní bakterie Bordetella pertussis, která začíná být rezistentní vůči dosud 

používaným antibiotikům či vakcínám. 

B. pertussis napadá dýchací cesty člověka. Jedním z jejích virulentních faktorů je adenylátcyklázový 

toxin (ACT). Ten je sekretován z bakteriálních buněk do extracelulárního prostoru, váže se na 

plasmatickou membránu hostitelské buňky a translokuje do jejího cytosolu adenylátcyklázovou 

doménu (dAC). Tato enzymatická doména se aktivuje nekovalentní interakcí s eukaryotním 

kalmodulinem (CaM) a syntetizuje cAMP, jehož nadbytek má za následek apoptózu hostitelské buňky. 

Proteinovou interakci dAC s CaM jsme studovali pomocí metody PIXL (fotochemické zesítění, z angl. 

„Photo Induced Cross Linking“) a hmotnostní spektrometrie (MS). Mutantní protein dAC, 

s inkoroporovaným foto-Methioninem (pM) na pozici Leucinu 240 (dACL240pM), jsme exprimovali 

v transformovaných buňkách E. coli B834 v minerálním médiu s pM. Exprimovaný protein jsme 

izolovali afinitní chromatografií a pomocí MS stanovili inkorporaci pM do primární struktury dAC na 

přibližně 50 % ve finálním preparátu. 

S izolovaným dACL240pM a CaM jsme provedli fotochemické zesítění. Zesítění s CaM jsme provedli 

také s dAC s inkorporovaným pM na pozici Leucinu 241 (dACL241pM). Pozice L241 a L240 byly 

zvoleny s ohledem na předpokládanou participaci W242 ve vazebném místě dAC-CaM. Produkty 

fotochemického zesítění byly izolovány pomocí SDS-PAGE a vizualizovány barvením v Coomassie 

Brilliant Blue R250. Kovalentně zesítěné proteiny byly proteolyticky štěpeny a charakterizovány 

pomocí MALDI-TOF MS. 

K fotochemickému zesítění a vzniku heterodimeru dAC-CaM došlo v malé míře o velikosti přibližně 

100 kDa. O složení heterodimeru lze pouze spekulovat na základě MALDI-TOF MS, protože 

v heterodimeru byly identifikovány peptidy obou proteinů. Nicméně neznáme místo interakce a 

vzájemný poměr obou proteinů. Proto můžeme pouze spekulovat o možné tvorbě heterotetrameru ze 

dvou molekul dAC a dvou molekul CaM, či heterotrimeru dvou molekul dAC a jedné molekuly CaM. 

Fotochemické zesítění se uskutečnilo pouze pokud byl v reakční směsi přítomný CaM a volné 

vápenaté kationty, což svědčí o specifitě zachycené interakce. 
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