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Abstrakt 

Azurin se podílí na elektronovém přenosu (ET) v průběhu procesu denitrifikace při 

anaerobní respiraci některých druhů bakterií (např. P. aeruginosa). Tato bakalářská práce 

se zaměřuje na studium proteinu azurinu Az2W, který má do své sekvence vloženy dva 

arteficiální tryptofany do pozic 122 a 124 (K122W a T124W) na C-terminálním β-

skládaném listu s předpokládanou rolí v oligomerizaci a ET. Cílem této práce je najít 

optimální podmínky pro začlenění L-azidohomoalaninu (AHA), strukturního analogu 

methioninu, do sekvence proteinu. Pomocí hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF MS) 

byly zjištěny nejlepší podmínky exprese a stanovena míra inkorporace AHA přibližně 

60 %. Protein Az2W s AHA byl exprimován, purifikován a charakterizován s výtěžkem 

0,9 mg proteinu z 1 litru minerálního média a s inkorporací AHA ve finálním preparátu 

v rozmezí 15-20 %. 

Pro provedení fotolýzy (optimalizace fotolýzy byla provedena s roztokem AHA o 

koncentraci 1,5 mg/ml, absorpční maximum 290 nm) bylo použito UV záření vlnových 

délek 250-350 nm po dobu 1 min a finální preparát Az2W s AHA za těchto podmínek 

v experimentu světlem iniciovaného chemického zesítění (PIXL) poskytl na SDS-PAGE 

v roztoku o testovaných koncentracích Az2W 17-50 µM nový proteinový proužek 

odpovídající relativní mobilitě kovalentního dimeru azurinu. Současně UV-Vis 

spektroskopie charakterizovala pokles hodnoty absorbance při vlnové délce 630 nm. Pro 

kontrolu byly provedeny fotolýzy se vzorky azurinu Az2W s methioninem v sekvenci a 

také s přirozeným azurinem (WT), kde pouze první jmenovaný vytvořil dimery, i když 

neobsahoval ve své sekvenci AHA. Dimery byly vytvořeny pravděpodobně díky dvěma 

přítomným tryptofanům (W122 a W124), které použitým krátkovlnným UV zářením 

(250-300 nm) mohou potenciálně tvořit radikály. Pro potvrzení role AHA či Trp na 

vzniku kovalentních dimerů azurinu bude třeba provést MS analýzu nalezeného 

kovalentního dimeru Az2W s Met v jeho sekvenci nebo připravit protein přirozeného 

azurinu s inkorporovaným AHA. 

Klíčová slova: azurin, elektronový přenos, světlem iniciované chemické zesítění (PIXL), 

hmotnostní spektrometrie, L-azidohomoalanin 
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Abstract 

Azurin participates on an electron transfer (ET) during denitrification process within 

anaerobic respiration in bacteria (e.g. P. aeruginosa) within anaerobic respiration. The 

main aim of this work is to study the azurin mutant Az2W with two artificial tryptophans 

in the sequence positions 122 and 124 (K122W a T124W) within C-terminal β-sheet, that 

is proposed to participate on the azurin oligomerization and ET. The particular aim of this 

work is to optimise the expression conditions for the highest rate of L-azidohomoalanin 

(AHA) incorporation, a structural analogue of methionine, to the protein sequence during 

its recombinant expression in E. coli. The best conditions for AHA incorporation revealed 

around 60 % determined via mass spectrometry (MALDI-TOF MS). The protein Az2W 

with AHA was expressed, purified and characterized with the yield of 0,9 mg of protein 

per 1 liter of mineral medium and AHA incorporation in range 15-20 %. 

The UV light in range 250-350 nm for 1 minute was employed for photolysis (the 

optimised conditions were determined using AHA solution - 1,5 mg/ml, absorption 

maximum 290 nm) and photo-induced cross-linking (PIXL) experiment in tested Az2W 

AHA concentrations 17-50 µM in solution revealed on SDS-PAGE protein band with 

relative mobility corresponding to azurin covalent dimer. Decrease of azurin absorbance 

at wavelength 630 nm was characterized by UV- Vis spectroscopy. Photolysis was also 

performed with azurin Az2W and wild type with methionines in protein sequences and 

only first of them formed dimers even without AHA presence in sequence. Azurin Az2W 

dimerization is probably caused by yielding of W122 and W124 radicals after short UV 

light (250-300 nm) irradiation. To confirm role of both tryptophans or AHA on formation 

of azurin covalent dimer, the MS analysis of covalent dimer of Az2W with methionine in 

sequence or PIXL experiment with wild type azurin with incorporated AHA have to be 

performed.  

Key words: azurin, electron transfer, photo-induced cross-linking (PIXL), mass 

spectrometry, L-azidohomoalanin 

[In Czech] 
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1 Seznam zkratek a symbolů 

Å angstrom, jednotka délky 

aaRSs aminoacyl-tRNA-synthetasy 

aatRNA aminoacyl-tRNA 

ACN acetonitril 

AHA L-azidohomoalanin (L-2-amino-4-azido-butanová kyselina) 

ampi100 koncentrace ampicilinu 100 μg/ml 

Az2W azurin s modifikovanými aminokyselinami (W48F, Y72F, H83Q, Y108F, K122W, 

T124W a T126H) 

Aλ absorbance při vlnové délce λ v nm 

BCA bicinchoninová kyselina (z angl. Bicinchoninic Acid) 

BSA hovězí sérový albumin (z angl. Bovine Serum Albumin) 

c molární koncentrace (v mol.dm-3, pokud není uvedeno jinak) 

CBB R-250 briliantová modř (z angl. Coomassie Brilliant Blue) R-250 

CCA α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina (z angl. α-cyano-4-hydroxy cinnamic acid) 

DSG disukcinimidglutarát 

DSS disukcinimidsuberát 

e elementární náboj 

E0 redoxní potenciál (v mV, pokud není uvedeno jinak) 

E0‘ standardní redoxní potenciál (v mV, pokud není uvedeno jinak) 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

ESI ionizace elektrosprejem (z angl. Electrospray Ionization) 

ET elektronový transport 

EtMf ethylmorfolin 

f-Met  L-foto-methionin (L-2-amino-5,5-azi-hexanová kyselina) 

IPTG isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid 

l optická dráha kyvety (v cm, pokud není uvedeno jinak) 

L délka průletové trubice u TOF analyzátoru hmotnostního spektrometru 

LB médium Lysogeny Broth 

LILBID-MS laserem indukovaná desorpce kapalných kuliček (z angl. Laser-induced Liquid 

Bead Ion Desorption Mass Spectrometry) 

m hmotnost (v g, pokud není uvedeno jinak) 

m/z poměr hmotnost/náboj 
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MALDI desorpce a ionizace laserem za asistence matrice (z angl. Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionization) 

MM-M9 minerální médium M9 

MS hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry) 

NH4Ac octan amonný 

OD600 optická denzita při vlnové délce 600 nm 

O/N noční kultura (z angl. Over Night) 

PBS fyziologický roztok pufrovaný fosfátem (z angl. Phosphate Buffered Saline) 

PDB databáze proteinů (z angl. Protein Data Bank) 

pH záporný dekadický logaritmus aktivity oxoniových kationtů 

pI izoelektrický bod, hodnota pH, při které má protein nulový náboj 

PIXL světlem iniciované chemické zesítění (z angl. Photo-Induced Crosslinking) 

RPM otáčky za minutu (z angl. revolutions per minute) 

SDM místně cílená mutageneze (z angl. Site-Directed Mutagenesis) 

SDS dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE  elektroforéza na polyakrylamidovém gelu v prostředí dodecylsulfátu sodného (z 

angl. sodium dodecylsulphate-polyacrylamide gel electrophoresis) 

SOC super optimální médium s katabolickou represí (z angl. Super Optimal broth with 

Catabolite repression) 

SP sulfopropyl 

t čas (v s, pokud není uvedeno jinak) 

TCEP tris(2-karboxyethyl)fosfin 

TEMED tetramethylethylendiamin 

TFA kyselina trifluoroctová 

TOF analyzátor při hmotnostní spektrometrii měřící dobu letu částice (z angl. Time Of 

Flight) 

Tris tris(hydroxymethyl)aminoethan 

U napětí (ve V, pokud není uvedeno jinak) 

UV ultrafialová část spektra elektromagnetického záření (z angl. ultraviolet) 

v/v  objemová procenta 

Vis viditelná část spektra elektromagnetického záření (z angl. visible) 

w/v  poměr hmotnost/objem 

WT přirozená forma (z angl. wild-type) 
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z náboj 

ελ molární absorpční koeficient při vlnové délce λ 

λ vlnová délka (v nm, pokud není uvedeno jinak) 
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2 Literární přehled 

Fotosyntéza a respirace jsou významné a pro život na Zemi nezbytné a také všeobecně 

známé biochemické procesy probíhající v prokaryotických i eukaryotických 

organismech. Zahrnují i děje, při nichž se postupně přenášejí elektrony pomocí kaskád 

molekul, které souhrnně označujeme jako elektron-transportní systémy. Ačkoli již o nich 

bylo shromážděno mnoho poznatků, zaměřuje se současný výzkum na detailní pochopení 

toku elektronů v proteinech a jeho možného ovlivnění a regulace. Vhodným modelovým 

proteinem je azurin, který se podílí na přenosu elektronů při anaerobní respiraci bakterií 

rodu Pseudomonas. 

2.1 Cupredoxiny 

Proteiny, které se vyskytují ve všech typech organismů, lze dělit do různých skupin podle 

různých hledisek, například podle jejich chemického složení, výskytu nebo podle jejich 

funkce v organismech. Jednou z mnoha různých skupin proteinů jsou „cupredoxiny“ 

(angl. Blue Copper Proteins). Jsou to malé ve vodě rozpustné proteiny a jak už název 

napovídá, obsahují atom mědi (Cu, lat. Cuprum). Jedním ze známějších zástupců této 

skupiny je protein plastocyanin, který se uplatňuje při fotosyntéze rostlin a řas, kde 

přenáší elektrony z cytochromu b6f na fotosystém I. Dalším příkladem proteinu z této 

skupiny je rusticyanin, který přenáší elektrony při anaerobní oxidaci Fe(II) na Fe(III) u 

bakterií (A. ferrooxidans), konkrétně mezi cytochromem c Cyc2 a cytochromem c4-typ 

Cyc1. „Cupredoxiny“ jsou tedy redoxně aktivní přenašeče jednoho elektronu bez další 

vlastní katalytické aktivity 1. Do skupiny „cupredoxinů“ patří též protein azurin (viz. kap. 

2.1.3), dále například stellacyanin nebo amicyanin. 

„Cupredoxiny“ v přírodě pokrývají velkou škálu redoxních potenciálů (E0). Počínaje 

stellacyaninem (Rhus vernicifera) s potenciálem ~ 184 mV až po rusticyanin (A. 

ferrooxidans) s potenciálem ~ 680 mV.  Koordinační sféra stellacyaninu se od 

rusticyaninu liší v jednom ligandu. Na místo Met, je ve stellacyaninu na atom Cu 

koordinován Gln (Obr. 1 na str. 13). Právě tato odlišnost by mohla mít vliv na velký 

rozdíl mezi E0 těchto proteinů. 

Redoxní potenciály se stanovují ve srovnání se standardní vodíkovou elektrodou a 

vyjadřují míru schopnosti redoxního systému převést jednoho z reakčních partnerů do 

oxidovaného stavu. Čím je E0>0, tím je redoxní partner lepším oxidačním činidlem.  
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Naopak čím je E0<0, tím je lepším redukčním činidlem. V elektron-transportním řetězci 

se redoxní potenciály všech participujících přenašečů postupně zvyšují, a tak se tyto 

přenašeče snáze redukují, např. kyslík (E0‘=0,82 V 2) na konci dýchacího řetězce se 

redukuje nejsnadněji. Redoxní potenciál přirozeného azurinu (WT, angl. Wilde Type) 

vyskytujícího se v bakterii P. aeruginosa se pohybuje v rozmezí hodnot 310 a 360 mV a 

to v závislosti na podmínkách a metodice stanovení 3.  

Azurin lze různě modifikovat pomocí místně cílené mutageneze (SDM, z angl. Site-

Directed Mutagenesis) nebo záměnou typu iontu kovu v aktivním centru. Takovéto 

azuriny pak vykazují širší škálu redoxních potenciálů než azurin WT, obvykle poskytují 

hodnoty přibližně ve škále od 90 mV do 640 mV 4. Nejvyššího redoxního potenciálu až 

970 mV se podařilo dosáhnout u azurinu modifikovaného záměnou několika 

aminokyselin (Met44Phe, Asn47Ser, Phe114Asn, Gly116Phe a Met121Leu). Naproti 

tomu nejnižšího potenciálu -590 mV bylo dosaženo u niklem substituovaného azurinu 5. 

2.1.1 Struktura cupredoxinů 

Měď v organismech můžeme nalézt ve dvou oxidačních stavech, Cu(I) a Cu(II). Díky 

snadnému přechodu mezi těmito uvedenými oxidačními stavy patří měď spolu se železem 

k nejpoužívanějším iontům pro elektronový transport (ET). Iont Cu(II) s neúplně 

zaplněným d9 orbitalem tvoří paramagnetické a barevné komplexy, zatímco Cu(I) je d10 

ion a jeho komplexy jsou diamagnetické a bezbarvé 1. Komplexy Cu(II) v organismech 

můžeme rozdělit podle doménové organizace na šest typů: typ 1, typ 2, typ 3, CuA, CuB 

a CuZ 6.  

U většiny „cupredoxinů“ (např. plastocyanin, rusticyanin, amicyanin) se vyskytuje Cu 

centrum prvního typu. Toto centrum můžeme také nalézt u řady enzymů, jako jsou 

například askorbátoxidasa nebo NO2¯ reduktasa (nitritreduktasa, EC 1.7.2.1) 1,7. 

Zajímavé je, že enzym nitritreduktasa (P. denitrificans) kromě centra typu 1 obsahuje i 

centrum typu 2. Tato dvě centra mohou postupně přecházet v jiné strukturní uspořádání, 

a to centrum typu CuA, které obsahuje 2 atomy Cu a naznačuje možné evoluční propojení 

center typu 1, 2 a CuA 8,9. 

Atom Cu je v „cupredoxinech“ silně koordinován atomy blízkých aminokyselin (Obr. 1 

na str. 13). Jedná se o dva imidazolové atomy dusíku Nε dvou His a atom síry Sγ Cys. 

Obě vazby Cu(II)-Nε(His) jsou krátké a pevné a jejich délka se pohybuje okolo 1,9 až 2,1 

Å. Vazba Cu(II)-Sγ(Cys) je o něco delší. Délka této vazby se pohybuje v rozmezí 2,1 až 
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2,3 Å 1,7. Čtvrtým ligandem koordinovaným na Cu je typicky, ale ne vždy atom síry Sδ 

methioninu, který tvoří kompletní koordinační sféru Cu(II) iontu. Tato axiální vazba 

Cu(II)-SδMet je ovšem slabší než ostatní. Její délka se pohybuje mezi 2,8 a 3,1 Å 1. 

 

 

Obr. 1: Koordinační sféry Cu typu 1 vybraných proteinů. A) Enzym nitritreduktasa z 

Alcaligenes xylosoxidans (PDB kód 1BQ5), vytvořeno v PyMol 10. B) Rusticyanin 

z Acidithiobacillus ferrooxidans (PDB kód 1RCY). C) Plastocyanin z Populus nigra 

(PDB kód 4PCY). D) Amicyanin z Paracoccus denitrificans (PDB kód 3L45). E) 

Stellacyanin z Cucumis sativus (PDB kód 1JER). Atom Cu označen oranžově. Atomy 

dusíku, kyslíku a síry jsou označeny po řadě modře, červeně a žlutě. Upraveno dle 7. 

„Cupredoxiny“ jsou složeny z 90 až 160 aminokyselin 1. V roce 1978 byla publikována 

první krystalová struktura „cupredoxinu“, a to plastocyaninu 11, na kterou navázalo 

mnoho dalších krystalografických studií. Prostorovou strukturu „cupredoxinů“ tvoří 

různé množství α-helixů a také z β-skládaných listů, které formují strukturu β-soudku s 

motivem Řeckého klíče (angl. Greek key β-barrel). Tato struktura je tvořena osmi vlákny 

a je přítomna téměř ve všech „cupredoxinech“, včetně enzymu nitritreduktasy, ačkoli 

shoda primární sekvence je nižší než 20 % 8,12. 
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2.1.2 Azurin 

Azurin je malý jednoelektronový přenašeč, účastnící se ET v řadě biologických systémů. 

Podílí se například na anaerobní respiraci 13 nebo také na oxidativní deaminaci primárních 

aminů 14. Můžeme jej najít u denitrifikačních bakterií, jako jsou Pseudomonas nebo 

Alcaligenes, ve kterých se účastní procesu denitrifikace. Denitrifikace je součástí 

koloběhu dusíku a některé půdní organismy ji používají k získání energie. Při tomto 

procesu jsou dusitany/dusičnany redukovány přes oxidy dusíku (N2O, NO) až na plynný 

N2, který je uvolňován do atmosféry. Tyto redukční reakce jsou katalyzovány enzymem 

nitritreduktasa. Azurin při procesu denitrifikace přenáší elektrony z cytochromu c551 

právě na tento enzym 9,15,16. 

Azurin je jedním z nejvíce studovaných malých proteinů, který se používá jako model 

pro studium „cupredoxinů“, ET a redox procesů nejen kvůli jeho velikosti a poměrně 

snadné rekombinantní expresi ve vhodných prokaryotických systémech (např. E. coli) 

17,18. Předmětem je také studium  vlivu modifikací jednotlivých aminokyselin na stabilitu 

struktury jeho aktivního centra 13,19 a na redoxní stav iontu Cu 13,20. Studie z roku 2005 

pojednává naopak o roli samotného kovového iontu při stabilizaci struktury a její tvorby 

při sbalování proteinu 21. 

Koordinační sféra Cu u azurinu v oxidované formě (Cu2+) je mírně odlišná od ostatních 

„cupredoxinů“ (Obr. 2 na str. 15). Tato sféra je tvořena pěti ligandy v uspořádání 

trigonální bipyramidy se základnou tvořenou dvěma atomy dusíku His46 a His117 a 

jedním atomem síry Cys112. V jedné axiální poloze se nachází atom síry Met121. Druhou 

axiální polohu zaujímá jako pátý ligand karbonylový kyslík Gly45 1. 

Barevnost komplexních sloučenin lze vysvětlit pomocí tzv. teorie ligandového pole, tedy 

souvislost mezi vlnovou délkou absorbovaného záření (barevností látek) a silou 

ligandového pole. Síla ligandového pole a jeho štěpení ovlivňuje tzv. d-d přechody 

elektronů, které mají vliv na barvu komplexů. Podle typu a počtu ligandů se komplexní 

sloučeniny jeví různě barevné. Například bezvodý CuSO4 je bezbarvý, zatímco 

pentahydrát CuSO4∙5H2O se jeví jako modrý. Pentahydrát síranu měďnatého má na sobě 

totiž navázány molekuly vody jako ligandy, které ovlivňují sílu ligandového pole, a tedy 

i d-d přechody elektronů do energeticky odlišných hladin. Protože azurin obsahuje 

koordinační sféru Cu a jeho vlnová délka v absorpčním maximu se pohybuje v rozmezí 
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vlnových délek 622 až 628 nm, je pro něj charakteristická intenzivní azurově modrá 

barva.  

 

Obr. 2: A) Koordinační sféra Cu proteinu azurin z P. aeruginosa (PDB kód 4AZU). Dva 

ekvatoriální histidiny (His46 a His117), jeden ekvatoriální cystein (Cys112), axiální 

methionin (Met121) a k němu v trans-poloze karbonyl glycinu (Gly45). Upraveno 

v PyMol. B) Znázornění geometrie uspořádání trigonální bipyramidy v azurinu s délkami 

koordinačně kovalentních vazeb. Atom Cu označen oranžově. Atomy dusíku, kyslíku a 

síry jsou označeny po řadě modře, červeně a žlutě. 

Důležitou konstantou ve spektrofotometrii je molární absorpční koeficient (ελ), který 

vyjadřuje schopnost látky absorbovat světlo při dané vlnové délce. I když se jedná o 

konstantu, je vždy vztažena ke konkrétní látce o dané koncentraci. Z Lambertova-

Beerova zákona (Aλ = ελlc) je možné určit koncentraci látky (c), pokud známe její 

absorbanci (A) a molární absorpční koeficient při dané vlnové délce. U azurinu byly 

změřeny hodnoty molárního absorpčního koeficientu, které se pohybují v rozmezí od 

5000 M-1 cm-1 až po 5900 M-1 cm-1. Berry a kol. používají ve své práci hodnotu 

ε625nm~5000 M-1 cm-1 3. V roce 1990 Kamp a kol. stanovili molární absorpční koeficient 

azurinu WT jako ε628nm~5700 M-1 cm-1 a také molární absorpční koeficienty různě 

modifikovaných azurinů: ε628nm~5500 M-1 cm-1, ε625nm~5300 M-1 cm-1 a ε622nm~5300 M-1 

cm-1 22. V práci z roku 2015 udávají tento koeficient dokonce jako ε628nm~5900 M-1 cm-1 

23. V této práci budeme používat hodnotu ε625nm~5600 M-1 cm-1. Hodnota molárního 

2,01 Å 

2,08 Å 

2,97 Å 

3,15 Å 

2,24 Å 
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absorpčního koeficientu se tedy může lišit v závislosti na metodice daného měření a na 

jeho podmínkách stanovení. Při spektrofotometrickém měření je také možné zjistit a 

stanovit čistotu daného preparátu. Toho lze docílit (konkrétně pro azurin) poměrem 

absorbance při 625nm/280nm (ε280nm~9000 M-1 cm-1 24). Při 280 nm absorbují 

elektromagnetické záření aromatické aminokyseliny především Tyr a Trp. Absorbance 

při této vlnové délce udává ve zjednodušení obsah všech proteinů v preparátu, které 

obsahují aromatické aminokyseliny. 

Primární sekvence azurinů obsahují většinou 120 až 130 aminokyselin, jsou tedy o něco 

delší než plastocyanin, který jich obsahuje přibližně 100. Azurin WT z Pseudomonas 

aeruginosa (PDB kód 4AZU) je složen ze 128 aminokyselin. Z aminokyselinového 

složení proteinu je možné určit jeho teoretický izoelektrický bod. Pro azurin (P. 

aeruginosa) má hodnotu 5,72 25,26. Izoelektrický bod (pI) je hodnota pH, při které má 

protein nulový náboj, a tudíž se nepohybuje v elektrickém poli. Znát hodnotu pI proteinu 

je důležité, zejména z důvodu možné predikce chování proteinu při jeho purifikaci (např. 

precipitace, iontové chromatografie), či charakterizace využitím elektroforetických 

technik. Hodnotu pI lze zjistit i experimentálně, nicméně takto zjištěné hodnoty se o něco 

liší. Například hodnota pI azurinu zjištěná izoelektrickou fokusací je 5,6 27 nebo 5,4 28,29.  

Také sekundární struktura azurinu se od plastocyaninu mírně liší. Plastocyanin obsahuje 

pouze jeden α-helix, zatímco azurin má ve své sekundární struktuře jeden α-helix navíc 

1. Nicméně jak již bylo zmíněno, oba tyto proteiny obsahují strukturu specifickou pro 

„cupredoxiny“ (angl. cupredoxin fold), kterou je β-soudek s motivem Řeckého klíče 

(Obr. 3 na str. 17) 8. 

Proteiny jakožto biopolymery mohou v roztoku zaujímat v závislosti na podmínkách 

různou podobu kvartérního uspořádání. Pomocí LILBID-MS (z angl. Laser-induced 

Liquid Bead Ion Desorption Mass Spectrometry, laserem indukovaná desorpce kapalných 

kuliček) byla u modifikovaného azurinu Re126W122CuI/II studována oligomerizace 30.  

Tento azurin tvoří velké množství oligomerů, při vysokých koncentracích až 11-ti-mery 

s velkým nadbytkem monomerů a dimerů. Při koncentracích nižších, tzn. kolem 70 μM 

se v roztoku vyskytují pouze dimery a v roztocích o koncentraci nižší než 70 μM tvoří 

monomery 30.  Model krystalové struktury azurinu WT (PDB kód 4AZU), který byl 

získán pomocí rentgenostrukturní analýzy, je tvořen čtyřmi proteinovými řetězci 31,32. 
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Obr. 3: A) Struktura azurinu (PDB kód 4AZU). Atom mědi koordinován pěti 

aminokyselinovými zbytky (His46, His117, Cys112, Met121, Gly45). B) Struktura 

plastocyaninu (PDB kód 4PCY). Atom mědi koordinován čtyřmi aminokyselinovými 

zbytky (His37, His87, Cys84, Met92). Oranžově jsou značeny atomy Cu, modře jsou 

označeny α-helixy a fialově β-struktury. Aminokyseliny v koordinační sféře Cu jsou 

označeny tyčinkovým modelem s atomy uhlíku, kyslíku, dusíku a síry značenými po řadě 

zeleně, červeně, modře a žlutě. Vytvořeno v PyMol. 

2.1.3 Modifikované azuriny 

Azurin WT lze modifikovat záměnou různých aminokyselin v jeho řetězci, navázáním 

komplexů kovů, nebo také nahrazením atomu Cu jiným kovovým iontem. V roce 2019 

Takematsu a kol. navrhli azurin, který měl na His126 navázán fotoaktivovatelný komplex 

Re Re126WWCuI (PDB kód 6MJS). Tento azurin obsahoval též následující modifikace 

aminokyselin: do pozice 83 byl vložen Gln (H83Q), do pozice 122 a 124 Trp (K122W, 

T124W) a do pozice 126 His (T126H) na jehož imidazol postranního řetězce byl vázán 

Re komplex. Všechny ostatní Tyr a Trp byly nahrazeny aminokyselinou Phe (Y72F, 

Y108F a W48F), aby nedocházelo k aktivaci ET vznikem radikálů generovaných světlem 

laseru z Tyr a Trp 33. Stejně modifikovaný azurin se dvěma Trp je použit i v této práci a 

je zde označen jako Az2W, neobsahuje ovšem vázaný komplex Re. 

Jak již bylo zmíněno, ET je velice důležitý proces v organismech a azurin je dobře 

prostudovaným modelem tohoto procesu. Bylo zjištěno, že vložení jednoho nebo dvou 

Trp do proteinu mezi finální donor a akceptor elektronu (fotoaktivovatelný Re komplex 

a Cu(I) ion) výrazně urychlí a usnadní ET a zvětší jeho rozsah 34. Jednokrokovým 

mechanismem ET, tzv. kvantovým tunelováním jsou přenášeny elektrony mezi donory a 

akceptory vzdálenými přibližně 25 Å, vícekrokovým mechanismem je přenos přeskokem 

A B 
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po řadě. O volbě mechanismu rozhoduje velikost energetické bariéry. Pokud je na protein 

navázán fotoaktivovatelný komplex Re jakožto donor elektronu a zároveň je v reakční 

cestě vložen jeden Trp, dojde k intramolekulárnímu přeskoku elektronu na ion Cu 

(vzdálený přibližně 20 Å) a k jeho redukci v řádu nanosekund 30. Pokud je do proteinu 

vložen druhý Trp, je ET ještě více urychlený (v řádu ns na delší vzdálenost přibližně 23 

Å) a jeho rozsah je rozšířen tak, že může probíhat i intermolekulárně v rámci 

nekovalentního (tranzientního) dimeru azurinu 33.  

Atom Cu může být v azurinu WT uměle nahrazen jinými kovy, například Ni(II) 15, Co(II) 

35 nebo  Zn(II) 36. Náhradou atomu Cu v koordinační sféře za jiný kovový ion dochází ke 

změnám vlastností této sféry (Tabulka 1 na str. 15). Pokud je atom Cu ve struktuře 

azurinu nahrazen atomem Zn, změní se geometrie koordinační sféry z trigonální 

bipyramidy na nepravidelný tetraedr. Ligand Met121 přestává být koordinován na Zn(II), 

kovový ion a karbonylový kyslík Gly45 se k sobě více přiblíží a délka vazby se zkracuje 

o 0,03 nm 36. Pokud je atom Cu nahrazen Ni, délka vazby mezi kovovým atomem a 

ligandy Cys112 a Gly45 se výrazně zvětší. Vazba s His117 zůstává prakticky stejná a 

délky vazeb s ostatními ligandy se zvětší jen nepatrně. V případě náhrady atomu Cu za 

atom Co, dojde k výraznému zvětšení délek koordinačně kovalentních vazeb s ligandy 

His46, His117 a Met121. Délka vazby s Cys112 se nepatrně zvětší, a naopak délka vazby 

s Gly45 se zmenší. Ačkoli jsou Ni(II) i Co(II) redoxně aktivní ionty, Ni-azurin a Co-

azurin jsou ve vodných roztocích redoxně neaktivní 37. Azurin obsahující zinek také není 

redoxně aktivní, protože samotný Zn může mít jen jeden možný oxidační stav a to Zn(II) 

38. 

Tabulka 1: Délky koordinačně kovalentních vazeb v koordinační sféře různých 

kovových iontů v azurinu. Délky vazeb jsou uvedeny v Å. Dále je uvedeno jejich pH 

v izoelektrickém bodě a PDB kód. Převzato a upraveno z 7. 

azurin (P. aeruginosa) pH M-N3 (His46) M-S (Cys112) M-N3 (His117) M-S (Met121) M-O (Gly45) PDB 

Cu(II) 5,5 2,08 2,24 2,01 3,15 2,97 4AZU 

Ni(II) 5,7 2,15 2,49 2,07 3,34 3,35 1NZR 

Co(II) 5,7 2,39 2,34 2,27 3,56 2,23 1VLX 

Zn(II) 5,7 2,07 2,3 2,01 3,38 2,32 1E67 
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2.2 Strukturní analogy přirozených aminokyselin a jejich využití ve 

strukturní proteomice 

Existuje 20 základních proteinogenních α-aminokyselin. Tyto aminokyseliny mají 

stejnou základní stavbu a liší se pouze postranním řetězcem (kromě prolinu). Pro některé 

aminokyseliny byly nalezeny jejich strukturní analogy, které obsahují malou modifikaci 

v postranním řetězci oproti vlastní aminokyselině. Jsou to například L-foto-methionin (L-

2-amino-5,5-azi-hexanová kyselina, f-Met) (Obr. 4 B na str. 19), L-foto-leucin nebo L-

foto-isoleucin a jak nejen jejich názvy napovídají, jsou tak strukturně podobné 

methioninu, leucinu a isoleucinu, že mohou mimikovat vlastní aminokyseliny v aktivním 

centru aminoacyl-tRNA-synthetasy (aatRS). Tyto analogy obsahují diazirinový kruh, 

který lze aktivovat zářením vlnové délky přibližně 300-350 nm za vzniku reaktivního 

intermediátu. Byly syntetizovány v roce 2005 39. Dalším analogem methioninu je 

aminokyselina L-azidohomoalanin (L-2-amino-4-azido-butanová kyselina, AHA) (Obr. 

4 A na str. 19), která obsahuje azidovou skupinu. Tuto N3 skupinu je také možné aktivovat 

zářením, případně využít pro specifickou reakci proteinové chemie (viz. kap. 2.3.2). 

Právě tyto výše zmíněné analogy aminokyselin, které obsahují fotoaktivovatelné skupiny, 

používáme pro metodu světlem iniciovaného chemického zesítění (angl. Photo-Induced 

CrossLinking, PIXL) (viz. kap. 2.3.1). L-foto methionin byl použit pro experiment PIXL, 

při kterém došlo k tvorbě intermediátu a následně tvorbě intermolekulárních a 

intramolekulárních protein-proteinových interakcí a také ke změnám oxidačního stavu 

Cu iontu v azurinu 40. 

 

A   B   C 

Obr. 4: A) L-azidohomoalanin (AHA), převzato a upraveno z 41. B) L-foto-methionin  

(f-Met), převzato a upraveno z 42. C) L-methionin. 

L-azidohomoalanin a L-foto-methionin jsou strukturními analogy L-methioninu, proto 

mohou být za určitých podmínek začleněny/inkorporovány do sekvence proteinu již 
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během jeho proteosyntézy v buňce. Chovají se totiž jako substrátové analogy pro enzym 

amino-acyltRNA synthetasu specifickou pro methionin. Při použití speciálně 

formulovaného limitujícího média, které postrádá methionin, ale obsahuje jeho strukturní 

analog, jsou tyto enzymy schopné do proteinu začlenit místo methioninu právě tento 

analog (viz. kap. 2.2.1). 

2.2.1 Aminoacyl-tRNA-synthetasy a jejich substrátová specifita 

Při proteosyntéze využívá buňka enzymy aminoacyl-tRNA-synthetasy (aaRSs), které 

jsou vysoce specifické pro danou aminokyselinu. Katalyzují reakci, která umožňuje 

tvorbu vazby mezi příslušnou aminokyselinou a odpovídající molekulou tRNA. Každá 

aminoacyl-tRNA (aatRNA), tj. molekula tRNA s aminokyselinou, má svoji příslušnou 

aaRS. Mechanismus syntézy aatRNA probíhá ve dvou krocích a začíná aktivací příslušné 

aminokyseliny pomocí ATP. Vznikne tak smíšený anhydrid aminokyseliny a AMP, tj. 

aminoacyladenylát (Obr. 5 (i) na str. 20). Ve druhém kroku je takto aktivovaná 

aminokyselina přenesena z AMP na koncovou OH skupinu adenosinu na 3‘ konci 

molekuly tRNA (Obr. 5 (ii) na str. 20)43. Enzymy aaRSs lze rozdělit do dvou skupin 

podle místa, kam navazují aminokyselinu. Jedna skupina enzymů přenáší aminoacyl na 

2‘-OH skupinu ribosy adenosinu na 3‘ konci tRNA a druhá na jeho 3‘-OH skupinu 44. 

 

 

Obr. 5: Obecný mechanismus (i) aktivace aminokyseliny a (ii) aminoacylace tRNA 

katalyzované aminoacyl-tRNA-synthetasou. Převzato a upraveno z 45. 
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Některé aaRSs (např. pro Ile) mají kromě syntethasové aktivity (navázání aminokyseliny 

na tRNA) také aktivitu pomocí níž mohou rozpoznat a opravit chybně navázanou 

aminokyselinu (aktivita hydrolázová). Z důvodu strukturní podobnosti jiných 

aminokyselin (v případě Ile – Val a Ala) a jejich možné vazby do aktivního centra aaRSs 

by bez hydrolázové aktivity docházelo k syntéze dané aatRNA s velkou chybovostí 

1:150. Z tohoto důvodu mají takové aaRSs dvě aktivní centra. Pokud se do prvního 

aktivního centra naváže chybná aminokyselina (např. valin), druhé reakční centrum 

s hydrolázovou aktivitou (strukturně menší, které je schopné vázat Val a Ala, ale ne Ile) 

může tuto chybnou aminokyselinu vázat a odštěpovat. Míra chybovosti se tak snižuje na 

1:3000. Specifické aaRSs pro methionin mají navíc vazebné místo pro aminokyseliny se 

synthetasovou aktivitou více flexibilní a tak jsou schopné vázat i jeho strukturní analogy 

44. 

Analogy, jako jsou L-foto-methionin, L-foto-leucin, L-foto-isoleucin nebo AHA lze do 

proteinů inkorporovat v běžném expresním systému (např. E. coli) a bez nutnosti použití 

speciálních aaRSs a tRNA. Ačkoli mají aaRSs k přirozeným aminokyselinám řádově 

větší afinitu než jejich strukturní analogy (disociační konstanta Km strukturních analogů 

je 100x až 1000x větší než přirozených aminokyselin 46), při použití speciálního 

limitujícího média, jak již bylo zmíněno, lze analogy pomocí aaRSs přesto do proteinu 

inkorporovat již během syntézy proteinu v buňce. Pro expresi takovýchto proteinů se 

používají expresní systémy (např. E. coli), které mají inaktivovanou de novo syntézu 

příslušné aminokyseliny, tj. auxotrofní kmeny. Navíc se do média přidávají 

aminokyseliny, které jsou schopné inhibovat enzymy biosyntetických drah nežádoucí 

aminokyseliny a její koncentrace v médiu se snižuje např. hladověním buněk nebo 

promytím PBS (z angl. angl. Phosphate Buffered Saline). Důležité je také do média přidat 

požadovaný strukturní analog nahrazované aminokyseliny. Přestože limitním médiem se 

značně sníží rychlost růstu buněk a množství exprimovaného proteinu, míra inkorporace 

strukturních analogů je větší. Kromě výše uvedeného jednoduchého postupu lze využít 

složitější, ale specifické postupy, např. strukturní analogy aminokyselin lze do proteinu 

inkorporovat pomocí orthogonálních aaRSs a příslušných tRNA s využitím například 

kodonu pro pyrrolysin 39,44.  

2.3 Chemické síťování proteinů 

Chemické síťování zahrnuje řadu metod, při kterých jde o vytvoření nové kovalentní 

vazby mezi interagujícími biomolekulami. K vytvoření takové vazby je třeba do reakční 
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směsi přidat vhodné síťovací činidlo (angl. cross-linker), které obsahuje většinou dvě 

reaktivní skupiny a je schopno vytvořit požadovanou novou kovalentní vazbu mezi 

partnery. Síťovací činidlo by mělo být dostatečně reaktivní, aby bylo schopné tvořit 

zmíněné kovalentní vazby, a co nejvíce kompatibilní s daným proteinem. Musí být 

rozpustné v roztocích, ve kterých je protein v nativní konformaci a nesmí tuto konformaci 

příliš ovlivňovat. Příkladem velmi používaných síťovacích bifunkčních činidel s 

raménkem je DSS (disukcinimidsuberát) nebo DSG (disukcinimidglutarát), které reagují 

s ε-NH2 skupinou aminokyseliny Lys nebo s α-NH2 skupinou proteinu a mezi kovalentně 

spojované aminoskupiny proteinu vkládají raménko obsahující šest uhlíkových atomů pro 

DSS (vzdálenost 11,4 Å 47) a tři uhlíkové atomy pro DSG (vzdálenost 7,7 Å 48). Síťovací 

činidla DSS a DSG jsou hojně využívána z důvodu velkého výskytu Lys v proteinech 

(kolem 6 %), nicméně i tak je v některých případech (např. pro stanovení 3D struktury 

proteinu) těžké s těmito činidly dosáhnout požadovaného množství intramolekulárních 

„cross-linků“ 49. 

Na Obr. 6 na str. 23 je znázorněno schéma experimentu chemického zesítění. Oba 

proteiny obsahují funkční skupiny, které jsou kompatibilní s reaktivními skupinami 

síťovacího činidla. Při zesítění dojde k tvorbě kovalentních vazeb mezi funkčními 

skupinami proteinu a činidla. Dalším krokem je separace vzniklých forem proteinů dle 

jejich molekulové hmotnosti pomocí SDS-PAGE či kapalinové chromatografie (např. 

SEC, z angl. Size Exclusion Chromatography) s následnou enzymovou hydrolýzou, díky 

které jsou proteiny štěpeny selektivně dle specifity použité proteasy (např. trypsin 

hydrolyzuje peptidovou vazbu na C-konci za Lys a Arg) na různě velké peptidy. Některé 

z nich obsahují kovalentní vazby intermolekulární mezi dvěma proteiny (zesítění typu 2), 

jiné intramolekulární vytvořené v rámci jednoho proteinu (zesítění typu 1 – příkladem 

může být i vznik cyklických zesítění). Může také dojít ke vzniku jen částečného „cross-

linku“, kde s proteinem interagovala jen jedna funkční skupina činidla (zesítění typu 0 – 

mono-linky). Vznikají také části proteinů, které neobsahují žádnou funkční skupinu. 

Všechny vzniklé fragmenty jsou analyzovány pomocí MS (tzv. bottom up“ přístup), díky 

které je možné určit 3D strukturu jednoho proteinu (modrý), či jeho interakce s druhým 

proteinem (červený interakční partner). Zesítěné proteiny lze také přímo analyzovat 

pomocí MS bez předchozí separace a proteolýzy (tzv. "top down“ přístup) 49.  
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Obr. 6: Schéma průběhu experimentu chemického zesítění s následnou enzymovou 

hydrolýzou a analýzou 3D struktury proteinu pomocí hmotnostní spektrometrie. A a B 

jsou funkční skupiny v proteinu. A* a B* jsou reaktivní skupiny síťovacího činidla vůči 

A a B v proteinu. Čárkované jsou vyznačeny kovalentní vazby mezi funkčními 

skupinami. Dále jsou naznačeny zesítění typu 0, 1 a 2. Upraveno dle 49. 

2.3.1 Světlem iniciované chemické zesítění 

Světlem iniciované chemické zesítění (PIXL) využívá jako síťovacích činidel sloučeniny 

s fotoaktivovatelnou skupinou, které jsou obecně více reaktivní než běžná síťovací činidla 

a mají na rozdíl od nich nižší specifitu (nepotřebují konkrétní funkční skupinu pro reakci 

a tvorbu zesítění, jako je tomu u běžných síťovacích činidel). Mohou jimi být již zmíněné 

strukturní analogy aminokyselin (např. f-Met, AHA). Právě analogy methioninu se 

v posledních letech velice často využívají jako síťovací činidla. Jedním z důvodů je nízký 

výskyt methioninu v proteinech (kolem 2 % 50), díky kterému vzniká přiměřené množství 

„cross-linků“ a je tak umožněna analýza MS. 
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Zesítění nastává v okamžiku, kdy fotoaktivovatelnou skupinu (např. diazirinový kruh, 

azid) aktivujeme UV zářením, tj. fotolyzujeme. Pro diaziriny se vlnová délka tohoto 

záření pohybuje kolem 350-370 nm 39,44 a pro arylazidy kolem 250-300 nm 51. Z těchto 

skupin se po fotoaktivaci stanou reaktivní intermediáty (z diazirinů karbeny – Obr. 7 na 

str. 24 a z arylazidů nitreny – Obr. 8 na str. 25) s poločasem života v řádu nanosekund, 

které mohou tvořit kovalentní vazby s aminokyselinami v blízkém okolí do vzdálenosti 

5 Å. V případě, že v blízkém okolí není žádný reakční partner, dojde k terminaci karbenu 

za vzniku dvojné vazby (Obr. 7 na str. 24) 39,44 . 

 

 

 

Obr. 7: Příklad možného průběhu reakce experimentu PIXL. A) Tvorba protein-

proteinové interakce. B) Terminace za vzniku dvojné vazby. Vytvořeno v 52. 

Na Obr. 8 na str. 25 je znázorněné schéma fotoaktivace arylazidu, kde po ozáření vzniká 

nestabilní intermediát (nitren), který reaguje s R-H skupinami (C-H a N-H) nebo 

dochází tzv. „ring expansion“ tj. expanzi benzenového kruhu za současné inzerce 

dusíkového atomu do kruhu. Tato sloučenina může dále reagovat jako nukleofil s 

primárními aminy (R-NH2) nebo s R-H skupinami (C-H a N-H). 

Metoda PIXL tedy umožňuje zachytit tranzientní vazby mezi interagujícími strukturami 

a dále je studovat. V proteinech mohou vznikat pomocí metody PIXL kovalentní vazby 

mezi proteiny (intermolekulární zesítění), nebo mezi vzdálenými i blízkými 

aminokyselinami téhož proteinu (intramolekulární zesítění) (viz. Obr. 6 na str. 23). 

Velkou výhodou metody PIXL s f-Met je použití záření blízké UV oblasti (kolem 300-

350 nm) k fotoaktivaci diazirinové skupiny. Protože toto záření na rozdíl od kratších 
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vlnových délek protein tolik nepoškodí (může docházet ke vzniku radikálů aromatických 

aminokyselin, především Tyr a Trp. 

 

Obr. 8: Schéma fotoaktivace arylazidu za vzniku nitrenu jako intermediátu. Upraveno v 

52 podle 51. 

2.3.2 “CLICK“ chemie 

Strukturní analog AHA lze použít, kromě metody PIXL, také pro reakce takzvané 

„CLICK“ chemie. Tyto reakce jsou velice využívané v oboru organické chemické 

syntézy. Jejich název je odvozen od snadného průběhu reakce, kdy do sebe molekuly 

zapadnou jako kliknutím. Tyto velice užitečné reakce v roce 2001 definovali Kolb, Finn 

a Sharpless 53. Jejich cílem bylo k sobě navázat dvě sloučeniny v jednoduché selektivní 

reakci s vysokým výtěžkem za mírných podmínek s malým nebo žádným vedlejším 

produktem. Klasickým příkladem „CLICK“ reakce je Cu(I) kationtem katalyzovaná 

reakce (cyklooxidace) azidu s alkynem (CuAAC), která je vysoce selektivní a vytváří 

pouze produkt 1,4 (Obr. 9 A na str. 26). Naproti tomu Huisgen 1,3-dipolární cykloadice 

probíhá za zvýšené teploty (100 °C) a může tvořit jak produkt 1,4 tak i 1,5 (Obr. 9 B na 

str. 26). Jediným rozdílem mezi těmito dvěma reakcemi je již zmíněná katalýza Cu(I). 

Právě AHA lze využít k takovéto reakci, kde jeho azidová skupina může reagovat 

s alkynem. Opačný průběh reakce je také možný, při inkorporaci alkynu do proteinu tak 

může docházet k reakcím mezi azidovou skupinou inkorporovaného AHA jednoho 

proteinového partnera s alkynem druhého proteinového partnera, a tak i k zesítění 

proteinů. Stejně jako PIXL může sloužit i tato cykloadice k modifikaci proteinů a místně 

cílenému studiu protein-proteinových interakcí 53–55.  
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Obr. 9: A) Znázornění „CLICK“ reakce mezi azidem a alkynem (CuAAC) katalyzované 

kationtem Cu(I). B) Huisgen 1,3-dipolární cykloadice probíhající za zvýšené teploty 

(100 °C). Vytvořeno v 52 podle 56. 

2.4 Hmotnostní spektrometrie 

Zesítěné, separované (např. SDS-PAGE) a následně proteolyticky rozštěpené proteiny se, 

jak již bylo zmíněno, dále analyzují pomocí hmotnostní spektrometrie (MS). Z tohoto 

důvodu věnuji následující kapitolu právě této analytické metodě. Hmotnostní 

spektrometrie je kvalitativní i kvantitativní citlivá analytická metoda, která slouží 

k identifikaci, charakterizaci a možné kvantifikaci molekul. Slouží nejen k zjištění 

hodnoty m/z (m je hmotnost a z náboj částice) v analyzátoru (kvalitativní informace), ale 

také k určení intenzity daného signálu poměru m/z (kvantitativní informace). Její princip 

je založen na rozdílném pohybu nabitých částic ionizovaného vzorku s odlišnou hodnotou 

m/z v elektromagnetickém poli ve vysokém vakuu. Analyzovaný vzorek je tedy nutné 

převést do plynné fáze za současné ionizace. K tomuto účelu existují různé druhy 

ionizačních zdrojů, podle typu ionizace (viz. kap. 2.4.1). Po ionizaci prochází vzorek 

analyzátorem a následně dochází k dopadu na detektor. Spektrum získané MS analýzou 

má na ose x hodnotu poměru m/z a na ose y absolutní nebo relativní hodnotu intenzity 

signálu 57.  

2.4.1 Ionizační zdroje hmotnostní spektrometrie 

Ionizační zdroj převádí neutrální molekuly vzorku do plynné fáze za současného vzniku 

nabitých částic. Nejčastěji využívanými typy ionizačních zdrojů pro měkkou ionizaci 

biomakromolekul (např. proteinů, peptidů, oligosacharidů, nukleotidů) je elektrosprej 

(angl. ElectroSpray Ionization, ESI) a desorpční ionizace vzorku laserem za přítomnosti 

matrice (angl. Matrix Assissted Laser Desorption Ionisation, MALDI) 57 .  

A 

B 

Cu1+ 
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Při ionizaci ESI (Obr. 10 na str. 27) je na kapiláru s roztokem analytu přiváděno 

elektrické napětí (2-5 kV), tím se z konce kapiláry uvolňují nabité kapičky, které ve směru 

rozdílu potenciálu vstupují do vyhřívané kapiláry. Z těchto kapiček je odpařováno 

rozpouštědlo proudem teplého plynu, kapičky se zmenšují a dochází tak ke zvyšování 

povrchového náboje. Jednotlivé stejně nabité molekuly jsou vzájemně odpuzovány 

couloumbickými repulzními silami na povrchu kapičky, až do překonání povrchového 

napětí kapičky, kdy dojde k její coulombické explozi. Tento proces je opakován až do 

vzniku nabitých molekul analytu v plynné fázi. Metoda ESI umožňuje ionizaci středně 

polárních molekul až iontů a lze ji využít i při velkém průtoku mobilní fáze (až 1-5 

ml/min). Další výhodou této metody je její snadné přímé („on-line“) spojení s 

chromatografickou separací 57. 

 

Obr. 10: Princip ionizace vzorku metodou ESI. Převzato a upraveno z 57. 

Druhou metodou ionizace velmi využívanou v biochemii je MALDI (Obr. 11 na str. 28). 

Tato metoda je na rozdíl od ESI metodou „off-line“, tzn. nelze ji přímo napojit na 

chromatografickou separaci a současně ji nelze použít ke kvantifikaci analytu. Při metodě 

MALDI se roztok vzorku nejprve smíchá s roztokem matrice (v poměru vzorek : matrice 

= 1:104-105), která dobře absorbuje energii fotonů použitého MALDI laseru, je snadno 

mísitelná se vzorkem a krystalizuje s ním. Matrice musí být také schopná vzorek 

protonovat a deprotonovat. Po krátkém intenzivním pulsu laseru (ns) částice matrice se 

vzorkem desorbují z povrchu terčíku. Dochází k ionizaci matrice, která předává náboj 

vzorku. Pro UV lasery (např. dusíkový laser, λ = 337 nm) se nejčastěji jako matrice 

používají slabé aromatické kyseliny, jako jsou 2,5-dihydroxybenzoová kyselina,  

α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina (CCA, z angl. α-cyano-4-hydroxy cinnamic acid) 

nebo 3,5-bis(methoxy)-4-hydroxyskořicová kyselina. Jako rozpouštědla lze použít např. 

vodné směsi methanolu, ethanolu nebo acetonitrilu. Velkými výhodami této metody jsou 
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poměrně snadná interpretace naměřených dat (převážný vznik [M+H]+ iontů), malá nebo 

žádná fragmentace molekul bioanalytu a v neposlední řadě rychlá a snadná příprava 

vzorků pro analýzu. Metoda MALDI je také poměrně tolerantní k detergentů a solím a 

dají se s ní analyzovat komplexní směsi analytů 57. 

 

 

Obr. 11: Princip ionizace vzorku metodou MALDI. Převzato a upraveno z 57. 

2.4.2 Hmotnostní analyzátory 

V analyzátoru dochází ve vakuu k separaci nabitých částic na základě jejich rozdílného 

poměru hmotnosti a náboje (m/z). Hmotnostní analyzátory můžeme rozdělit do několika 

skupin podle principu separace částic. Postupně filtrující analyzátory (z angl. scanning) 

separují částice v čase kontinuálně a posílají na detektor jen ty s určitou hodnotou poměru 

m/z. Typickým zástupcem je kvadrupólový analyzátor (angl. Quadrupole). Další typ 

analyzátoru transmituje a analyzuje všechny částice najednou, např. letová trubice TOF 

analyzátoru (angl. Time Of Flight, TOF), který bývá často spojen s MALDI ionizačním 

zdrojem. Třetím typem jsou analyzátory, které zachycují částice do tzv. pasti, například 

iontová past (angl. Ion Trap), iontově cyklotronová rezonance (z angl. Ion Cyclotron 

Resonance) nebo elektrostatická iontová past (angl. Orbitrap) 57. 

V této práci je použita analýza MS metodou MALDI-TOF, proto se dále budu zabývat 

pouze typem analyzátoru TOF. Jak již bylo řečeno, tento analyzátor transmituje všechny 

částice se stejným momentem hybnosti najednou do letové trubice, kde dochází k jejich 

separaci na základě rozdílné doby letu částic k detektoru podle jejich hodnoty m/z. Částice 

se pohybují trubicí o známé délce směrem k detektoru a jsou separovány na základě 

vztahu mezi jejich rychlostí pohybu a poměru m/z, 

𝑚

𝑧
= 2𝑒𝑈

𝑡2

𝐿2
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kde m je hmotnost částice, z je její náboj, e je elementární náboj, U je vložené napětí a t 

je doba letu trubicí o délce L. Protože všechny částice mají stejnou hybnost, délka 

průletové trubice je konstantní a náboj částice je většinou jednotkový v případě MALDI 

ionizace, je doba letu částice přímo úměrná odmocnině hodnoty hmotnosti. Částice 

s menší hmotností tak dopadnou na detektor dříve, protože se pohybují rychleji. Naopak 

částice s větší hmotností se pohybují pomaleji a dopadnou později. Hodnota poměru m/z 

je tak zjištěna z doby letu částice mezi zdrojem a detektorem. Analyzátor TOF je velmi 

citlivý a jeho velkými výhodami jsou prakticky neomezený rozsah hmotností, které 

dokáže analyzovat, jeho jednoduchost a také velká rychlost záznamu 57. 
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3 Cíle 

Cílem této práce je pomocí rekombinantní exprese v E. coli B834 začlenit do 

aminokyselinové sekvence modifikovaného azurinu Az2W (W48F, Y72F, H83Q, 

Y108F, K122W, T124W a T126H) strukturní analog methioninu L-azidohomoalanin (L-

2-amino-4-azido-butanová kyselina, AHA) a studovat jeho využití ve strukturně funkční 

proteomice. Dále pomocí hmotnostní spektrometrie porovnat míru inkorporace AHA 

s druhým v laboratoři používaným strukturním analogem methioninu L-foto-

methioninem (L-2-amino-5,5-azi-hexanová kyselina). Následně exprimovat protein 

Az2W s inkorporovaným AHA do proteinové sekvence, purifikovat ho do 

elektroforetické homogenity a charakterizovat jej. Nakonec s tímto proteinem provést 

fotoaktivující experiment PIXL a pomocí UV-Vis, SDS-PAGE a hmotnostní 

spektrometrie provést charakterizaci výsledku. 
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4 Materiál 

4.1 Použité chemikálie 

Všechny chemikálie byly použity v čistotě p. a..  

2-merkaptoethanol Sigma 

acetonitril HPLC-grade (ACN) Merck 

agar Oxoid 

akrylamid/bis-akrylamid Sigma 

ampicilin Roth 

bicinchoninová kyselina (BCA, B9643-1L) Sigma 

bromfenolová modř Roth 

BSA Sigma 

buňky E. coli B834 Merck 

CaCl2 Fluka 

CoCl2 ∙ 6H2O Lachema 

Complete Inhibitor (EDTA-free) Merck 

Coomassie Brilliant Blue R-250 (CBB R-250) Serva 

CuSO4 ∙ 5H2O Lachema 

dodecylsulfát sodný (SDS) Sigma 

ethanol Lachema 

ethylmorfolin (EtMf) Sigma 

FeSO4 ∙ 7H2O Sigma 

glukosa Sigma 

glycerol Lachema 

glycin Sigma 

H2O HPLC-grade Merck 

H3BO3 Lachema 

isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid (IPTG) Roth 

jodacetamid Sigma 

KCl Lachema 

KH2PO4 Lachema 

kvasinkový extrakt Bio Basic Canada 

kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) Fluka 

kyselina octová Sigma, Lachema 

kyselina trifluoroctová (TFA) Fluka 

L-azidohomoalanin (AHA) Thermo Scientific 

L-foto-methionin (f-Met) Thermo Scientific 

L-Ile Sigma 

L-Leu Sigma 

L-Lys Sigma 

L-Phe Sigma 
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L-Thr Sigma 

L-Val Sigma 

MgCl2 Lachema 

MgSO4 Sigma 

MnCl2 ∙ 4H2O Sigma 

Na2HPO4 Lach-Ner 

NaCl Fluka 

NaOH Lachema 

NH4Cl Lachema 

octan amonný (NH4Ac) Lachema 

PageRuler™ Unstained Broad Range Protein 

Ladder 

 

Thermo Scientific 

peroxodisíran amonný Sigma 

plazmid poskytnut školitelem 

proteasa tripsin Promega 

sacharosa Penta 

standard azurinu poskytnuto školitelem 

tetramethylethylendiamin (TEMED) Fluka 

thiamin Sigma 

tris(2-karboxyethyl)fosfinhydrochlorid (TCEP) Sigma 

Tris-Cl Sigma 

trypton Bio Basic Canada 

ZnSO4 ∙ 7H2O Sigma 

4.2 Použité přístroje a pomůcky 

Analytické váhy – Ohaus Discovery 

Autokláv – microjet, Personal Microwave Autoclave 

Centrifuga – Hettich Universal 320R, úhlový rotor 1620A 

Dialyzační trubice – Spectra/Por® molecularporous membrane tubing (Spectrum 

Laboratories, Inc.) 

Filtr 0,22 µm – Syringe filters ROTILABO® PES (Roth) 

Fotolyzér – Oriel (PhotoMax Lamp Housing (60100-M), Arc Lamp Power Supply 

(68806-M), Electronic Safety Shutter (71445-M), Mercury Arc Lamp, 100 W (6281)) 

Hmotnostní spektrometr – MALDI-TOF Ultraflex III (Bruker Daltonics) 

Inkubátor – Ultimate Dry Bath Incubator (Cleaver Scientific) 

Inkubátor – Thermostatic Cabinet (Lovibond) 

Kapsule pro mikrodialýzu – Microdialysis capsule QuixSep (Spectrum Laboratories, 

Inc.) 

Koncentrátor – Amicon Ultra (Merck) 
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Kývačka – IKA® Rocker 2D basic 

Magnetická míchačka – Variomag mono (P-LAB a.s.) 

Minicentrifuga – Eppendorf miniSpin Plus 

Nosič a kolona na chromatografii – SP-Sepharosa (GE Healthcare) 

pH metr – inoLab, pH 7110, WTW 

Pipety a špičky – Eppendorf, Gilson 

Prosvěcovač – Hama® LP 555; REX Leuchtplatte 

Předvážky – Ohaus ScoutTM Pro 

Pumpa na FPLC – Gilson, Miniplus Evolution 

Rotační třepačka – SI-600R (Lab. Companion) 

Rotační vakuový koncentrátor – Labcono CentriVap®micro IR 

Sada na elektroforézu – Hoefer Mighty Small S260 

Sada na miniprep – QIAprep® Spin Miniprep Kit (50) (QIAGEN) 

Sběrač frakcí – Fraction Collector Frac-100 (Pharmacia) 

Sonikační lázeň – Elma  

Sonikátor – Bandelin Sonoplus, sonda VS 70T 

Sonikátor – Hielscher UP100H 

Spektrofotometr – DeNovix DS-11+ 

Vortex – MS1 Minishaker IKA® 

Zdroj na elektroforézu – Electrophoresis Power Supply – EPS 3501 (Amersham 

Pharmacia)  
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5 Metody 

5.1 Příprava použitých médií 

5.1.1  Příprava LB média 

Pro přípravu 1 litru LB média (angl. Lysogeny Broth) bylo naváženo 10,00 g Tryptonu, 

10,00 g NaCl a 5,00 g kvasinkového extraktu (v případě přípravy LB agaru bylo navíc 

naváženo 15,00 g agaru na 1 litr média). Následně byla odměrka doplněna destilovanou 

vodou přibližně na 900 ml a pomocí pH metru inoLab pH 7110 a 5 M NaOH bylo 

upraveno pH roztoku na 7,4. Nakonec byl roztok doplněn na objem 1 litr a poté 

autoklávován (microjet, Personal Microwave Autoclave). Toto médium slouží ke 

kultivaci bakteriálních buněk (E. coli) a je nutričně bohaté. 

5.1.2 Příprava minerálního média M9 

Minerální médium M9 (MM-M9) se používá k inkorporaci strukturních analogů 

aminokyselin. Pokud médium používáme k inkorporaci strukturního analogu  

methioninu, pak toto médium nesmí obsahovat methionin. 

K přípravě 300 ml minerálního média M9 bylo použito 60 ml 5x koncentrovaného 

roztoku M9 (42 mM Na2HPO4, 22 mM KH2PO4, 18 mM NH4Cl, 8,6 mM NaCl, 

sterilováno v autoklávu), 6 ml 20% (w/v) roztoku glukosy (připraveno ve sterilní vodě a 

filtrováno přes sterilní 0,22 μm filtr Syringe filters ROTILABO® PES (Roth)), 1,5 ml 1 

M MgSO4 (sterilováno v autoklávu), 3 ml 1% (w/v) thiaminu (vit. B1, připraveno ve 

sterilní vodě a filtrováno přes sterilní 0,22 μm filtr), 300 μl 0,1 M CaCl2 (sterilováno v 

autoklávu), 30 ml směsi aminokyselin (0,5 mg/ml L-Ile, L-Val, L-Leu, 1 mg/ml L-Lys, 

L-Phe, L-Thr, připraveno ve sterilní vodě a filtrováno přes sterilní 0,22 μm filtr), 300 μl 

roztoku kovů (80,6 mM EDTA, 2,15 mM CoCl2 ∙ 6H2O, 92,5 mM FeSO4 ∙ 7H2O, 

1,56 mM ZnSO4 ∙ 7H2O, 13,5 mM CuSO4 ∙ 5H2O, 10,6 mM MnCl2 ∙ 4H2O, 1,62 mM 

H3BO3, pH 7,5, sterilováno v autoklávu), 300 μl ampicilinu o zásobní koncentraci 

100 mg/ml (připraveno ve sterilní vodě a filtrováno přes sterilní 0,22 μm filtr). Nakonec 

byl roztok doplněn sterilní deionizovanou vodou na celkový objem 300 ml. 

5.2 Transformace buněk plazmidem a příprava noční kultury buněk 

Do mikrozkumavky bylo k 60 μl kompetentních buněk E. coli B834 asepticky přidáno 

0,6 μl plazmidu (kódující azurin Az2W a rezistenci na ampicilin, poskytnut školitelem) o 
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koncentraci 100 ng/µl. Současně byla připravena druhá mikrozkumavka jako negativní 

kontrola, do které nebyl přidán plazmid, ale sterilní voda. Vzorky byly inkubovány 10 

min na ledu a poté byl proveden teplotní šok v inkubátoru Ultimate Dry Bath Incubator 

(Cleaver Scientific) při teplotě 42 °C po dobu 45 s. Následovala další inkubace 10 min na 

ledu. 

K oběma vzorkům bylo přidáno 500 μl SOC média (z angl. Super Optimal broth with 

Catabolite repression) následujícího složení: 2% (w/v) Trypton, 0,5% (w/v) kvasinkový 

extrakt, 10 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 10 mM MgSO4 a 20 mM glukosa. 

Vzorky byly poté inkubovány v rotační třepačce SI-600R 1 h při 37 °C a 180 RPM. Z této 

buněčné kultury bylo 200 μl asepticky naneseno skleněnou „hokejkou“ na LB agarové 

plotny s koncentrací ampicilinu 100 μg/ml (ampi100). Tyto plotny byly inkubovány 

v převrácené poloze v inkubátoru Thermostatic Cabinet (Lovibond) přes noc při teplotě 

37 °C a dále uchovávány při 4 °C. 

Jedna kolonie buněk E. coli s rezistencí na ampicilin byla z agarové plotny asepticky 

přenesena do 50ml sterilní plastové zkumavky (Falcon) se 35 ml LB média s ampi100. 

Tato plastová zkumavky byla umístěna přes noc do rotační třepačky SI-600R při 37 °C a 

180 RPM. Druhý den byla pomocí přístroje DeNovix spektrofotometricky změřena 

optická denzita 5x ředěné noční kultury (angl. Over Night, O/N) při 600 nm (OD600) v 10 

mm kyvetě.  

5.3 Miniprep 

Tato metoda slouží k získání plazmidové cDNA a byla provedena pomocí QIAprep Spin 

Miniprep Kit. Nejprve byla ve sterilní mikrozkumavce vytvořena peleta buněk 

centrifugací na stolní minicentrifuze Eppendorf miniSpin Plus 4 min při 14500 RPM 

z 3x2 ml O/N kultury. Peleta celkem z 6-ti ml buněčné kultury byla opatrně 

resuspendována s 250 µl pufru P1 pomocí špičky. Následně bylo k resuspendované peletě 

přidáno 250 µl pufru P2, mikrozkumavka byla 6x opatrně převrácena o 360°, poté bylo 

ještě přidáno 250 µl pufru N3 a obsah mikrozkumavky byl promíchán třepáním v ruce. 

Dále byla opět provedena centifugace na minicentrifuze po dobu 10 min při 14500 RPM. 

Supernatant byl ještě jednou centifugován za stejných podmínek v čisté mikrozkumavce. 

Nakonec byl supernatant nanesen na mikrokolonku, ve které byl centrifugován na 

minicentrifuze 60 s při 5000 RPM. 
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Vzorek zachycený na filtru mikrokolonky byl promýván postupně 500 µl pufru PB a 750 

µl pufru PE pomocí centrifugace na minicentrifuze po dobu 60 s při 5000 RPM. Poté byla 

peleta centrifugována na sucho za stejných podmínek. 

Filtr s peletou byl umístěn do nové sterilní mikrozkumavky a byla provedena eluce 

plazmidové cDNA s 50 µl sterilní H2O s 1 min inkubace a následnou elucí centrifugací 

na minicentrifuze po dobu 60 s při 5000 RPM. Spektrum UV-Vis finálního roztoku 

plazmidu bylo získáno měřením na přístroji DeNovix v mikroobjemu v rozsahu vlnových 

délek 220-700 nm. 
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5.4 Experiment k zjištění optimální podmínky exprese azurinu a 

inkorporace strukturních analogů 

 

 

Obr. 12: Schéma experimentu k zjištění optimálních podmínek exprese azurinu. 
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Celý experiment byl rozdělen na několik fází a byly během něj studovány čtyři různé 

podmínky exprese azurinu (A, B, C a D), jak je zobrazeno na schématu (Obr. 12 na 

str. 37). Podmínky byly označeny následovně:  

A) Az2W, old, AHA 

B) Az2W, new, AHA 

C) Az2W, new, f-Met 

D) Az2W, new, AHA, 6x 

Byla porovnávána kvalita buněk nově transformovaných oproti starší transformaci 

plazmidem (A vs. B), míra inkorporace AHA oproti f-Met (B vs. C) a množství 

exprimovaného proteinu v obvyklé hustotě buněčné kultury oproti 6x koncentrované 

buněčné kultuře (B vs. D). 

5.4.1 Kultivace buněk v LB médiu a následná exprese v MM-M9 

Do tří 250ml erlenmeyerových baněk bylo asepticky přidáno 3x50 ml LB média s ampi100 

a do dvou 500ml erlenmeyerových baněk bylo přidáno 2x150 ml LB média s ampi100. 

Dále byla do každé baňky přidána příslušná O/N kultura do finální optické denzity 

OD600~0,05 podle schématu (Obr. 12c na str. 37). Kultivace buněk probíhala v rotační 

třepačce SI-600R 2,5 h při 37 °C a 180 RPM. Poté byla na přístroji DeNovix změřena 

optická denzita buněk v 10 mm kyvetě, a buněčné kultury byly inkubovány alespoň do 

dovršení hodnoty OD600~0,7. 

Buňky po inkubaci byly 20 min ponechány na ledu, kvůli dokončení buněčného cyklu a 

poté byly sklizeny do čtyř 50ml sterilních plastových zkumavek pomocí centrifugace 

Hettich Universal 320R (5000 RPM, 15 min, 4 °C). Čtyři pelety z 3x50 ml (podmínky A-

C) a 1x300 ml (podmínka D) buněčné kultury byly resuspendovány na vortexu MS1 

Minishaker IKA® ve 20 ml sterilního PBS (10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4, 137 mM 

NaCl, 2,7 mM KCl, pH 7,4) a inkubovány 5 min na ledu. Poté byly centrifugovány za 

stejných podmínek. Promytí pelet PBS bylo provedeno celkem třikrát (Obr. 12e na str. 

37). 

Tři pelety z 50 ml a jedna ze 300 ml buněčné kultury byly resuspendovány ve 20 ml MM-

M9 a asepticky přeneseny do čtyř 250ml erlenmeyerových baněk, které byly doplněny 

MM-M9 na 50 ml. Buňky byly inkubovány 20 min v rotační třepačce SI-600R při 30 °C 
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a 180 RPM. Po 20-ti min byly k buňkám přidány 50x koncentrované (1,5 mg/ml) roztoky 

f-Met nebo AHA do finální koncentrace 30 µg/ml podle schématu (Obr. 12f na str. 37). 

Následovala další inkubace 20 min v rotační třepačce při stejných podmínkách. V čase 

nula byl odebrán vzorek pro SDS-PAGE a poté byla iniciována exprese proteinu přidáním 

500 mM IPTG (isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid) do finální koncentrace 0,5 mM 

(Obr. 12g na str. 37). Exprese proteinu probíhala přes noc v rotační třepačce SI-600R při 

30 °C a 180 RPM. Další vzorky na SDS-PAGE byly odebírány v časech 1 h a 16 h. Po 

16-ti hodinách byla exprese ukončena a buňky byly centrifugací (Hettich Universal 320R, 

15 min, 7000 RPM, 4 °C) sklizeny do čtyř sterilních 50ml plastových zkumavek (Obr. 

12i na str. 37). Pelety z buněčné kultury byly resuspendovány ve 20 ml 20% (w/v) 

roztoku sacharosy a inkubovány 30 min na ledu (Obr. 12k na str. 37). Následně byly 

buňky centrifugovány (Hettich Universal 320R, 20 min, 9000 RPM, 4 °C) a pelety 

umístěny do -20 °C (Obr. 12l na str. 37). 

5.4.2 SDS-PAGE v polyakrylamidovém gelu 

Vzorky na elektroforézu byly odebírány v časech exprese 0 h, 1 h a 16 h. Z podmínek A, 

B a C bylo vždy odebráno 500 µl do mikrozkumavek a z podmínky D, ve které byly 

buňky 6x koncentrované, bylo do mikrozkumavky odebráno 80 µl. Vzorky byly 

centrifugovány na stolní minicentrifuze Eppendorf miniSpin Plus po dobu 2 min při 

14500 RPM. Supernatant byl odebrán a peleta resuspendována ve 40 µl sterilní 

deionizované H2O. Takto připravené vzorky byly umístěny do -20 °C alespoň na 30 min. 

Poté byly vzorky rozmraženy na sonikační lázni Elma a ke každému bylo přidáno 10 µl 

vzorkového pufru (10% (w/v) SDS, 20% (v/v) glycerol, 30 mM Tris-Cl, pH 6,8, 0,25% 

(w/v) bromfenolová modř, 10 % (w/v) 2-merkaptoethanol) předehřátého na 92 °C. Dále 

byly vzorky inkubovány při 92 °C v inkubátoru Ultimate Dry Bath Incubator po dobu 5 

min a následně krátce centrifugovány na minicentrifuze (5 s). Vzorky byly poté 

sonikovány na sonikátoru Hielscher UP100H 2x20s s 30s relaxace, 5 min inkubovány při 

92 °C a krátce centrifugovány na stolní minicentrifuze (5 s). Do každé jamky gelu bylo 

nanášeno 20 µl takto připravených vzorků. 

Na dva gely o šířce 1 mm bylo připraveno 10 ml 15% dělícího a 3 ml 5% zaostřovacího 

polyakrylamidového gelu podle návodu (Tabulka 2 na str. 40). Dělící gel byl přidán do 

nalévací aparatury Hoefer Mighty Small S260 a převrstven vodou. Asi po 15-ti minutách 

byla voda odstraněna a na dělící gel byl nanesen gel zaostřovací, do gelu byl ihned vložen 

vzorkový hřeben. Takto byly připraveny dva gely. Po ztuhnutí gelů byly hřebeny vyjmuty 



 

   40 

 

a gely byly vloženy do aparatury pro elektroforézu Hoefer Mighty Small S260. Aparatura 

byla naplněna a gely převrstveny 1x koncentrovaným pufrem pro SDS-PAGE naředěného 

z 5x koncentrovaného pufru (5 g/l Tris, 72 g glycin, 50 ml 10% SDS (w/v)) a do jamek 

byly pipetovány vzorky včetně standardu molekulových hmotnostní PageRuler™ 

Unstained Broad Range Protein Ladder a standardu azurinu. Elektroforéza dvou gelů 

probíhala při konstantním proudu 40 mA a napětí 200 V. 

Tabulka 2: Složení polyakryalmidového gelu pro přípravu dvou gelů v aparatuře Hoefer 

Mighty Small S260, šířka gelů 1 mm. 

Složky gelu V [ml] 

15% dělící gel 5% zaostřovací gel 

H2O 2,3 2,1 

30% akrylamid mix 5,0 0,5 

1,5 M Tris-Cl (pH 8,8) 2,5 - 

1,0 M Tris-Cl (pH 6,8) - 0,38 

10% (w/v) SDS 0,1 0,03 

TEMED 0,004 0,003 

10% (w/v) peroxodisíran amonný 0,1 0,03 

celkový objem 10 3 

 

K vizualizaci proteinů na polyakrylamidovém gelu bylo použito barvení pomocí 

Coomassie Brilliant Blue, CBB R-250 (0,25% (w/v), 50% (v/v) ethanol a 10% (v/v) 

kyselina octová), které probíhalo přibližně 45 min na kývačce IKA® Rocker 2D basic. 

Následovalo odbarvování v odbarvovacím roztoku (35% (v/v) ethanol, 10% (v/v) 

kyselina octová). Nakonec byl gel opláchnut a přenesen do deionizované vody, a byl 

uchováván při teplotě 4 °C v 1% kyselině octové. 

5.5 Optimalizovaný experiment 

Pro následující expresi azurinu s inkorporací AHA byla vybrána podmínka B, tj. buňky 

nově transformované plazmidem („new“) s obvyklou buněčnou koncentrací. 

Na rozdíl od předchozího experimentu (50 ml LB média) bylo ke kultivaci buněk použito 

větší množství, tj. 5x75 ml LB média s ampi100 ve 250ml erlenmeyerových baňkách. 

Noční kultura bylo do LB média inokulována do finální optické denzity OD600~0,05 
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Kultivace dále pokračovala jako v předchozím případě a probíhala 2,5 h při 37 °C a 

180 RPM do optické denzity přibližně OD600~0,7. Celkem 375 ml buněčné kultury bylo 

centrifugací (5000 RPM, 15 min, 3 °C) rovnoměrně sklizeno do čtyř 50ml sterilních 

plastových zkumavek a třikrát promyto PBS (viz. kap. 5.5.1). 

Čtyři pelety byly resuspendovány ve 20 ml MM-M9 a asepticky přeneseny do pěti 

ernemeyerových baněk, které byly doplněny MM-M9 na 60 ml, aby optická denzita 

zůstala zachována přibližně kolem OD600~0,7. Buňky byly inkubovány 20 min v rotační 

třepačce SI-600R při 30 °C a 180 RPM. Po 20-ti min byl k buňkám přidán 50x 

koncentrovaný (1,5 mg/ml) roztok AHA do finální koncentrace 30 µg/ml. Poté byla 

provedena inkubace při 30 °C a 180 RPM po dobu 16 h s přidáním IPTG do fnální 

koncentrace 0,5 mM a odebírání vzorků na SDS-PAGE v časech exprese 0 h, 1 h a 16 h 

po 500 µl stejně jako v předchozím experimentu (viz. kap. 5.5.2). Buňky byly sklizeny 

rovnoměrně do 3x50 ml sterilních plastových zkumavek a pelety, každá ze 100 ml 

buněčné kultury, byly resuspendovány ve 20 ml 20% (w/v) roztoku sacharosy a 

inkubovány 30 min na ledu. Následně byly buňky centrifugovány (Hettich Universal 

320R, 20 min, 9000 RPM, 4 °C) a pelety umístěny do -20 °C alespoň na 30 min. 

5.6 Příprava vzorků pro MS analýzu 

Z gelů z SDS-PAGE byly vybrány proužky o relativní mobilitě odpovídající azurinu, 

které byly pomocí skalpelu vyříznuty a nakrájeny na malé kostičky o straně přibližně 

1 mm. Ke kostičkám gelu v každé mikrozkumavce bylo kvůli odbarvení CBB R-250 

přidáno 100 µl odbarvovacího pufru, tj. směs 100 mM ethylmorfolinu (EtMf, pH 8,1) a 

acetonitrilu (ACN) v poměru 1:1 (v/v). Poté byly vzorky 5 min inkubovány v sonikační 

lázni Elma, odbarvovací roztok byl odstraněn a postup byl opakován do odbarvení kousků 

gelu. Následně bylo přidáno 100 µl ACN a po sonikaci 5 min byl roztok odebrán. Dále 

bylo ke vzorkům přidáno 20 µl 30 mM tris(2-karboxyethyl) fosfinhydrochloridu (TCEP) 

naředěného ve 100 mM EtMf kvůli redukci cysteinových můstků a vzorky byly 

inkubovány 30 min při 70 °C v inkubátoru Ultimate Dry Bath Incubator. Po inkubaci bylo 

ke vzorkům přidáno 100 µl ACN a po sonikaci a odebrání roztoku bylo ke vzorkům 

přidáno 20 µl 30 mM jodacetamidu (IAA) rozpuštěného ve 100 mM EtMf (pH 8,1). 

Následně byly vzorky uschovány na 1 h ve tmě při laboratorní teplotě. Po 1 h byly vzorky 

střídavě promyty za použití Sonikační lázně 100 µl ACN (celkem 3x) a 100 µl H2O 

(celkem 2x) a nakonec k nim bylo přidáno 160 µl 50% (v/v) roztoku ACN ve vodě. Dále 

byly vzorky vysušeny v rotačním vakuovém koncentrátoru Labconco CentriVap® micro 
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IR a poté k nim bylo přidáno 15 µl štěpícího pufru s proteasou trypsinem o finální 

koncentraci 5 ng/µl naředěné v 50 mM EtMf (pH 8,1) a 10% (v/v) ACN. Následně byly 

vzorky inkubovány přes noc při 37 °C v inkubátoru Thermostatic Cabinet (Lovibond). K 

naštěpenému proteinu byla druhý den přidána směs TFA (kyselina trifluoroctová) do 

finální koncentrace 0,1 % (v/v) a ACN do finální koncentrace 40 % (v/v). Následovala 

analýza MALDI-TOF MS. 

5.7 Prepurifikace proteinu ze čtyř různých podmínek 

Protein azurin Az2W byl exprimován při čtyřech podmínkách (viz. kap. 5.5) a poté byl 

pro MS analýzu prepurifikován podle postupu uvedeného v této kapitole. 

Čtyři buněčné pelety A, B, C a D (Obr. 12j na str. 37) každá z 50 ml buněčné kultury, 

byly po inkubaci s roztokem sacharosy skladovány při -20 °C. Tyto pelety byly 

rozmraženy na ledu. Pelety A, B a C byly resuspendovány v 5 ml a peleta D ve 30 ml 

směsi 0,5 mM MgCl2 s EDTA-free proteásovým inhibitorem (Comlete Inhibitor, Roche), 

která byla připravena ze 40 ml deionizované vody, 40 µl 500 mM MgCl2 a jedné tablety 

inhibitoru. Poté byly buňky inkubovány 20 min na ledu. 

Resuspendované buněčné pelety byly míchány na vortexu MS1 Minishaker IKA® a 

chlazeny na ledu. K buněčné suspenzi v každé plastové zkumavce byl po kapkách přidán 

1 M Tris-Cl (pH 8,1) do finální koncentrace 25 mM. Následně byl po malých kapičkách 

přidáván 100 mM CuSO4 a do finální koncentrace 1 mM do každé zkumavky. Byla tak 

provedena titrace azurinu ionty Cu2+. Poté byly pelety ještě 10 min ponechány na 

magnetické míchačce a chlazeny na ledu, aby se docílilo optimálního včlenění Cu do 

proteinu. 

Po 10 min inkubace byla provedena sonikace na ledu pomocí sonikátoru Bandelin 

Sonoplus (sonda VS 70T) při amplitudě 60 % a délkou pulsu 0,4 s po dobu 4x1 min s 

dobou relaxace 2 min na ledu. Po sonikaci byly roztoky v plastových zkumavkách 

centifugovány 15 min při 9000 RPM a 4 °C (Hettich Universal 320R). Pelety byly 

resuspendovány ve 250 µl deionizované vody a byly z nich odebrány 4 µl jako vzorek na 

SDS-PAGE. Ze supernatantů bylo odebráno 20 µl a všechny vzorky na SDS-PGE byly 

zmraženy při -20 °C. 

V supernatantech z předchozí centrifugace byla provedena precipitace proteinů. 

K roztokům o objemu 6 ml (A, B, C) bylo po kapkách přidáno 300 µl a k roztoku o 
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objemu 30 ml (D) bylo přidáno 1,8 ml 500 mM NH4Ac (pH 4,5), které tvořily 1/20 

celkového objemu supernatantu. Tyto roztoky byly míchány na vortexu MS1 Minishaker 

IKA® a udržovány na ledu dalších 20 min. Poté byla provedena centrifugace (Hettich 

Universal 320R, 9000 RPM, 15 min, 4 °C) k oddělení sraženin od azurinu. Z pelet a 

supernatantů byly opět odebrány vzorky na SDS-PAGE stejně jako po sonikaci. 

Byla provedena dialýza supernatantů proti 1800 ml 10 mM NH4Ac (pH 4,5), který byl 

připraven z 500 mM NH4Ac naředěním 50x vodou. Dialýza probíhala v dialyzační trubici 

Spectra/Por® molecularporous membrane tubing (Spectrum Laboratories, Inc.) při 

teplotě 32 °C v inkubátoru Thermostatic Cabinet (Lovibond) přes noc. Druhý den byly 

supernatanty po dialýze centrifugovány 15 min při 9000 RPM a 4 °C (Hettich Universal 

320R). Z pelet a supernatantů byly opět odebrány vzorky na SDS-PAGE stejně jako po 

sonikaci. Na přístroji DeNovix bylo změřeno UV-Vis spektrum získaných supernatantů. 

Vzorky odebírané během izolace byly analyzovány pomocí SDS-PAGE a proteinové 

proužky o relativní mobilitě azurinu ze všech vzorků supernatantu po precipitaci proteinů 

a dialýze byly analyzovány pomocí MALDI-TOF MS po trypsinizaci. Příprava vzorků 

pro analýzu SDS-PAGE probíhala stejně jako v kap. 5.5.3 s tím, že byl vynechán 

sonikační krok. Příprava vzorků pro MS analýzu byla provedena dle kap. 5.7. 

5.8 Izolace proteinu 

Tato kapitola je zaměřena na metody, které se týkají izolace a purifikace proteinu Az2W 

s částečně inkorporovaným AHA v sekvenci proteinu v místech pro Met z kap. 5.6. 

5.8.1 Dezintegrace buněk osmotickým šokem, titrace CuSO4 a sonikace 

Všechny tři buněčné pelety, každá ze 100 ml buněčné kultury, byly po inkubaci 

s roztokem sacharosy skladovány při -20 °C. Tyto pelety byly rozmraženy na ledu a každá 

z nich byla resuspendována v 10 ml směsi 0,5 mM MgCl2 s EDTA-free proteásovým 

inhibitorem (Comlete Inhibitor, Roche), která byla připravena ze 40 ml deionizované 

vody, 40 µl 500 mM MgCl2 a jedné tablety inhibitoru. Poté byly buňky inkubovány 20 

min na ledu. Resuspendované buněčné pelety byly spojeny do kádinky, kde byly míchány 

na magnetické míchačce Variomag mono (P-LAB a.s.) a chlazeny na ledu. Ke 40 ml 

buněčné suspenze byl po kapkách přidán 1 M Tris-Cl (pH 8,1) do finální koncentrace 25 

mM. Následně bylo po malých kapičkách přidáváno 0,4 ml 100 mM CuSO4 do finální 

koncentrace 1 mM (titrace azurinu ionty Cu2+). Poté byly pelety ještě 10 min ponechány 

na magnetické míchačce a chlazeny na ledu, aby se docílilo optimálního včlenění Cu2+ 
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do proteinu. Po 10 min inkubace byla provedena sonikace na ledu pomocí sonikátoru 

Bandelin Sonoplus (sonda VS 70T) při amplitudě 60 % a délkou pulsu 0,4 s po dobu 4x1 

min s dobou relaxace 2 min na ledu. Po sonikaci byl roztok centifugován 20 min při 

9000 RPM a 4 °C (Hettich Universal 320R). Peleta byla resuspendována v 500 µl 

deionizované vody a byly z ní odebrány 4 µl jako vzorek na SDS-PAGE. Ze supernatantu 

bylo odebráno 20 µl a všechny vzorky na SDS-PGE byly zmraženy. 

5.8.2 Precipitace proteinů, dialýza a chromatografie na koloně SP-Sepharosa 

V supernatantu z předchozí centrifugace byla provedena precipitace proteinů. K roztoku 

byly po kapkách přidány 2 ml 500 mM NH4Ac (pH 4,5), které tvořily 1/20 celkového 

objemu supernatantu. Tento roztok byl míchán na magnetické míchačce Variomag mono 

(P-LAB a.s.) a udržován na ledu dalších 20 min. Poté byla provedena centrifugace 

(Hettich Universal 320R, 9000 RPM, 20 min, 4 °C) k oddělení sraženin od azurinu. 

Z pelety a supernatantu byly opět odebrány vzorky na SDS-PAGE stejně jako po 

sonikaci. 

Byla provedena dialýza supernatantu proti 1800 ml 10 mM NH4Ac (pH 4,5), který byl 

připraven z 500 mM NH4Ac naředěním 50x vodou. Dialýza probíhala v dialyzační trubici 

Spectra/Por® molecularporous membrane tubing (Spectrum Laboratories, Inc.) při 

teplotě 32 °C v inkubátoru Thermostatic Cabinet (Lovibond) přes noc. Druhý den byl 

supernatant po dialýze centrifugován 20 min při 9000 RPM a 4 °C (Hettich Universal 

320R). Z pelety a supernatantu byly opět odebrány vzorky na SDS-PAGE (viz. kap. 

5.8.3). Na přístroji DeNovix bylo změřeno UV-Vis spektrum získaného supernatantu. 

Chromatografie byla prováděna na koloně s nosičem SP-Sepharosa (GE Healthcare, 

objem 7 ml, 0,8x5 cm, pumpa Gilson). Průtok byl nastaven na 0,7 ml/min a kolona byla 

propláchnuta deionizovanou vodou (2x objem kolony). Následovala ekvilibrace kolony 

s 20 ml 10 mM NH4Ac (pH 4,5). Poté byl na kolonu nanesen supernatant za vytvoření 

modré zóny a současně byl odebrán vzorek nezachycených proteinů na nosiči kolony pro 

SDS-PAGE. Po nanesení supernatantu byla kolona postupně promývána 20 ml 10 mM a 

20 mM NH4Ac. Azurin zůstal zachycen na koloně. Při promývání 40 mM NH4Ac se 

azurin začal z kolony pomalu uvolňovat a následně probíhala eluce proteinu za použití 20 

ml 100 mM NH4Ac a frakce byly sbírány do mikrozkumavek pomocí sběrače frakcí 

Fraction Collector Frac-100 (Pharmacia) po 1,5 ml. Z vybraných frakcí byly odebrány 

vzorky na SDS-PAGE. Následovala detekce azurinu ve frakcích pomocí 
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spektrofotometrického stanovení UV-Vis na přístroji DeNovix a pomocí  

SDS-PAGE. 

5.8.3 SDS-PAGE průběhu purifikace azurinu 

Vzorky na elektroforézu byly odebírány v průběhu purifikace, jak je uvedeno výše. 

Z resuspendovaných pelet byly vždy odebrány 4 µl, k nim bylo přidáno 16 µl H2O a 5 µl 

vzorkového pufru. Ke 20 µl vzorků supernatantů a frakcí z chromatografie na  

SP-Sepharose bylo přidáno 5 µl vzorkového pufru. Všechny takto připravené vzorky byly 

zahřáty na 5 min při 92 °C v inkubátoru Ultimate Dry Bath Incubator a po 20 µl byly 

nanášeny na gel. Dále bylo postupováno stejně jako v kapitole 5.5.3. Pomocí SDS-PAGE 

bylo zjištěno, ve kterých frakcích z chromatografie se vyskytuje nejvíce azurinu a tyto 

frakce byly poté spojeny. Z gelů byly opět vyřezány proužky odpovídající azurinu a byly 

tak připraveny vzorky na analýzu MALDI-TOF MS (viz. kap. 5.7). 

5.8.4 Dialýza proti 50 mM KH2PO4 

Spojené frakce (4,5 ml) byly koncentrovány v koncentrátoru Amicon Ultra přibližně na 

finální objem 250 µl pomocí centrifugace (Hettich Universal 320R, 4500 RPM, 15 min, 

4 °C), která proběhla třikrát. Následně byla provedena dialýza pomocí mikrodialyzační 

kapsle s použitím dialyzační membrány (Spectra/Por® molecularporous membrane 

tubing) proti 800 ml 50 mM KH2PO4 (pH 7,4), která probíhala při 4 °C přes noc. Druhý 

den byl pufr vyměněn a dialýza opakována ještě 4 h proti 1000 ml 50 mM KH2PO4 (pH 

7,4). Finální preparát azurinu byl uchováván při -80 °C. 

5.9 Stanovení koncentrace proteinu pomocí bicinchoninové kyseliny 

Do mikrotitrační destičky bylo pipetováno vždy v triplikátech 5 µl H2O (Merck) – 

referenční vzorek, 5 µl vzorků v ředění 5x a 20x (ředění použitím H2O, Merck) a 5 µl 

roztoků BSA (z angl. Bovine Serum Albumine, hovězí sérový albumin) o koncentracích 

0,1; 0,2; 0,5 a 1,0 mg/ml – standard pro kalibraci. Činidlo pro stanovení koncentrace 

proteinu bylo připraveno ze zásobního roztoku BCA (z angl. Bicinchoninic Acid, 

Bicinchoninová kyselina, B9643-1L Sigma Aldrich) a 4% (w/v) roztoku CuSO4 ∙ 5H2O 

v poměru 49:1. Do každé jamky bylo poté přidáno 95 µl takto připraveného činidla. 

Následovala inkubace v inkubátoru Thermostatic Cabinet (Lovibond) při 37 °C 1 h. 

Měření absorbance při 562 nm probíhalo na spektrofotometru (čtečce destiček) Multiscan 

bio (Thermo). 
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5.10 Fotolýza finálního preparátu – experiment PIXL 

Nejprve byla provedena fotolýza roztoku AHA o koncentraci 1,5 mg/ml, která probíhala 

1 min s použitím různých kyvet jako filtru použitého UV záření (pyrex – zachycuje  

UV-B a UV-C; skleněná – zachycuje UV záření menší než 380 nm; bez filtru). Spektra 

fotolyzovaných vzorků byla změřena na přístroji DeNovix. 

Dále byla provedena fotolýza roztoku AHA o koncentraci 1,5 mg/ml bez filtru v různých 

časových intervalech od 5 s do 3 min. Na základě těchto experimentů byla zvolena 

fotolýza finálního preparátu Az2W-AHA bez filtru po dobu 1 min. 

Bylo změřeno UV-Vis spektrum finálního preparát azurinu Az2W s inkorporovaným 

AHA pomocí přístroje DeNovix v mikroobjemu. Finální preparát o koncentraci azurinu 

50 µM byl ředěn 50mM KH2PO4 (pH 7,4) na koncentraci 34 µM a 17 µM, byly tak 

připraveny tři vzorky pro fotolýzu. Fotolýza všech tří vzorků probíhala pomocí fotolyzéru 

Oriel (PhotoMax Lamp Housing (60100-M), Arc Lamp Power Supply (68806-M), 

Electronic Safety Shutter (71445-M), Mercury Arc Lamp, 100 W (6281)) 1 min 

v křemenné kapiláře, která propouští elektromagnetické záření UV oblasti. Na přístroji 

DeNovix byla v mikroobjemu změřena UV-Vis spektra všech tří vzorků před a po 

fotolýze. Fotolyzované i nefotolyzované vzorky byly dále charakterizovány pomocí SDS-

PAGE. 

Jako kontrolní experiment byla školitelem a Mgr. Tuzhilkinem provedena fotolýza 

s finálními preparáty Az2 a AzWT (s methioninem v sekvenci) o koncentraci 50 µM. 
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6 Výsledky 

6.1 Transformace buněk plazmidem 

Buňky E. coli B834 byly pomocí teplotního šoku úspěšně transformovány plazmidem. 

Tento plazmid obsahoval sekvenci kódující modifikovaný protein azurin Az2W (W48F, 

Y72F, H83Q, Y108F, K122W, T124W a T126H) a zároveň rezistenci na antibiotikum 

ampicilin. Na agarových plotnách s buňkami transformovanými plazmidem narostlo přes 

noc při 37 °C přibližně 20 kolonií. Na kontrolních plotnách žádné kolonie nenarostly. 

6.2 Izolace plazmidové cDNA 

Izolace plazmidové cDNA proběhla se sadou QIAprep Spin Miniprep Kit podle návodu. 

Finální preparát obsahoval plazmidovou cDNA rozpuštěnou ve vodě. Pomocí přístroje 

DeNovix bylo v mikroobjemu změřeno UV-Vis spektrum finálního preparátu plazmidu 

v rozsahu vlnových délek 220-700 nm (Obr. 13 na str. 47).  

 

Obr. 13: UV-Vis spektrum plazmidové cDNA s vyznačenými absorbancemi při 260 a 

280 nm. 

Absorbance při 260 nm odráží množství cDNA, které bylo stanoveno na 100 ng/µl (ε260 = 

0,02 (µg/ml)-1∙cm-1) a absorbance při 280 nm míru kontaminace cDNA proteiny. Díky 

poměru absorbancí A260/A280 lze charakterizovat čistotu preparátu plazmidové cDNA, 

pokud je tento poměr větší než 1,8, je preparát dostatečně čistý. Absorbance při 260 nm 

a při 280 nm jsou vyznačeny na Obr. 13 na str. 47. Poměrem těchto dvou absorbancí byla 
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určena čistota preparátu. Pomocí metody miniprep se podařilo izolovat cDNA plazmidu 

v čistotě 1,82. 

6.3 Produkce proteinu Az2W v LB médiu a MM-M9 při čtyřech 

různých podmínkách, jeho izolace a analýza pomocí SDS-PAGE 

Výsledky uvedené v této kapitole se vztahují k rekombinantní expresi proteinu Az2W 

s inkorporovanými strukturními analogy methioninu (AHA a f-Met) při čtyřech různých 

podmínkách, které byly označeny takto:  

• A) Az2W, old, AHA 

• B) Az2W, new, AHA 

• C) Az2W, new, f-Met 

• D) Az2W, new, AHA, 6x 

Podmínka A zahrnovala protein azurin exprimovaný v buňkách ze starší transformace 

plazmidem („old“), zatímco v podmínce B byly buňky použité k expresi proteinu nově 

transformovány plazmidem („new“). Byla tak studována kvalita buněk nově 

transformovaných oproti starší transformaci plazmidem (A vs. B), neboli jaký vliv má 

stáří buněk na množství exprimovaného proteinu. V podmínce C byl do proteinu za 

stejných podmínek jako v podmínce B inkorporován f-Met místo AHA. Byla tak 

porovnávána míra inkorporace strukturních analogů methioninu (B vs. C). V poslední 

podmínce D byl protein exprimován v 6x koncentrované buněčné kultuře, na rozdíl od 

podmínky B, kde byl protein exprimován v obvyklé hustotě buněčné kultury. Byl 

sledován vliv koncentrace buněčné kultury na množství proteinu (B vs. D). 

Optická denzita 5x ředěné buněčné O/N kultury nově transformovaných buněk („new“) 

byla OD600 = 0,49 a 5x ředěné buněčné O/N kultury dříve transformovaných buněk 

(„old“) byla OD600 = 0,58. Obě noční kultury byly naředěny LB médiem (ampi100) do 

erlenmeyerových baněk do OD600 přibližně 0,05. Po 2,5 h inkubace byla hodnota optické 

denzity v 50 ml LB média „new“ kultury OD600 = 1,3 a ve 150 ml LB média „new“ 

kultury OD600 = 1,2. Kultura „old“ měla v 50 ml LB média OD600 = 1,25. 

Po sklizení buněk centrifugací (5000 RPM, 10 min, 4 °C) a promytí PBS následovala 

exprese proteinu v MM-M9 při čtyřech různých podmínkách A, B, C a D (viz. kap. 5.5 a 

schéma na Obr. 12 na str. 37). Při expresi byly odebrány vzorky na SDS-PAGE z každé 

podmínky, v čase 0 h (At0, Bt0, Ct0 a Dt0), tj. těsně před přidáním IPTG, po 1 h 



 

   49 

 

probíhající exprese (At1, Bt1, Ct1 a Dt1) a po 16 h (At16, Bt16, Ct16 a Dt16), kdy byla 

exprese ukončena sklizením buněk. 

Po inkubaci s 20% sacharosou byly čtyři buněčné pelety (A, B, C a D) zmraženy na  

-20 °C na 30 min. Následovalo jejich rozmražení, resuspendace, dezintegrace s titrací 

Cu2+, centrifugace (supernatant i.1, peleta i.2) a finální kyselá precipitace proteinů 

v supernatantu s následnou centrifugací (supernatant i.3, peleta i.4) dle návodu v kap. 5.8. 

Po dialýze proběhla další centrifugace (supernatant i.5, peleta i.6). Všechny vzorky byly 

charakterizovány pomocí SDS-PAGE. Výsledky jsou znázorněny na Obr. 14 na str. 49 a 

Obr. 15 na str. 50, kde je patrné, že azurin zůstával v supernatantech (i.3 a i.5), zatímco 

v peletě se nacházely vysrážené proteiny (i.4 a i.6). Proužky o relativní mobilitě azurinu 

ze supernatantů (i.3 a i.5) byly použity ke stanovení míry inkorporace strukturních 

analogů (AHA a f-Met) do proteinu Az2W pomocí MALDI-TOF MS po trypsinizaci. 

 

 MW Ai.3 Bi.3 Ci.3 Di.3 Ai.4 Bi.4 Ci.4 Di.4 Az 
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10 – 
 

 

 

Obr. 14: 15% polyakrylamidový gel. Vizualizace provedena pomocí barvení CBB  

R-250. Obrázek elektroforetického gelu ukazuje izolaci proteinu Az2W při čtyřech 

podmínkách A, B, C a D. Vzorky i.3 (supernatanty A, B, C a D) jsou na gelu postupně 

zobrazeny v drahách 2-5 a vzorky i.4 (pelety A, B, C, D) jsou postupně zobrazeny 

v drahách 6-9. Do dráhy 1 byl nanesen standard molekulových hmotností (MW) a do 

dráhy 10 standard azurinu (Az).  



 

   50 

 

 MW  Ai.5 Bi.5 Ci.5 Di.5 Az Ai.6 Bi.6 Ci.6 Di.6 
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Obr. 15: 15% polyakrylamidový gel. Vizualizace provedena pomocí barvení CBB  

R-250. Obrázek elektroforetického gelu ukazuje izolaci proteinu Az2W při čtyřech 

podmínkách A, B, C a D. Vzorky i.5 (supernatanty A, B, C a D) jsou na gelu postupně 

zobrazeny v drahách 2-5 a vzorky i.6 (pelety A, B, C, D) jsou postupně zobrazeny 

v drahách 7-10. Do dráhy 1 byl nanesen standard molekulových hmotností (MW) a do 

dráhy 6 standard azurinu (Az). 

6.4 Analýza množství inkorporovaného AHA/f-Met pomocí MALDI-

TOF MS 

Tabulka 3: Výsledky stanovení inkorporace AHA a f-Met v proteinových preparátech 

při čtyřech podmínkách (A, B, C, a D).  

Určený m/z signál [M+H]+ 2698,2089 4038.9 

peptidové sekvence 1-24 42-79 

Vzorek Procento relativní inkorporace strukturního analogu [%] 

A) Az2W, old, AHA - 65 

B) Az2W, new, AHA - 61 

C) Az2W, new, f-Met 50 55 

D) Az2W, new, AHA, 6x 9 6 

 

Z elektroforetických gelů byly vyříznuty proužky odpovídajících relativní mobilitě 

azurinu a byly z nich připraveny vzorky na MALDI-TOF MS analýzu. Z analýzy MS 
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byla určena relativní míra inkorporace strukturních analogů AHA nebo f-Met v sekvenci 

dvou peptidů 1-24 a 42-79. Výsledky pro čtyři podmínky A, B, C, D jsou zobrazeny 

v tabulce 3 na str. 50. 

6.5 Produkce proteinu Az2W s inkorporovaným AHA a jeho izolace 

Výsledky uvedené v této kapitole se vztahují k exprimovanému proteinu Az2W s 

inkorporovaným AHA z kapitoly 5.6. 

Optická denzita O/N kultury při 600 nm byla spektrofotometricky stanovena jako OD600 

= 1,017. Buňky z této O/N kultury byly naředěny LB médiem (ampi100) do 

erlenmeyerových baněk do OD600 přibližně 0,05. V 75 ml buněčné kultury byla po 2,5 h 

spektrofotometricky stanovena optická denzita jako OD600 = 1,37. 

Po sklizení buněk centrifugací (5000 RPM, 10 min, 4 °C) a promytí 3x PBS následovala 

exprese proteinu v MM-M9. Při expresi byly odebrány vzorky na SDS-PAGE v čase 0 h 

(t0), tj. těsně před přidáním IPTG, po 1 h probíhající exprese (t1) a po 16 h (t16), kdy byla 

exprese ukončena. Na Obr. 16 na str. 52 jsou vidět tyto vzorky analyzované pomocí SDS-

PAGE, kde v dráze 2 je nanesen vzorek v čase exprese 0 h, v dráze 3 vzorek v čase 1 h a 

v dráze 4 vzorek v čase 16 h, u kterého je již patrný proteinový proužek s relativní 

mobilitou 15 kDa. 

Pelety z buněčné kultury po inkubaci s roztokem sacharosy byly po zamražení na -20 °C 

resuspendovány ve směsi 0,5 mM MgCl2 a EDTA-free inhibitoru. Následovala titrace s 

roztokem 100 mM CuSO4 a poté sonikace a centrifugace. Na SDS-PAGE jsou vzorky 

označeny jako i.1 (40 ml supernatant, dráha 5) a i.2 (0,5 ml peleta, dráha 6) (Obr. 16 na 

str. 52). Na obrázku je vidět, že většina proteinu Az2W se vyskytuje v supernatantu. 

Supernatant byl dále precipitován s 500 mM NH4Ac (pH 4,5) a poté centifugován a 

analyzován pomocí SDS-PAGE. Vzorky označeny jako i.3 (45 ml supernatant, dráha 7) 

a i.4 (10 ml peleta, dráha 8) jsou zobrazeny na Obr. 16 na str. 52. Azurin se opět vyskytuje 

většinově v supernatantu a dochází k jeho výraznému načištění. 

Supernatant byl přes noc dialyzován proti 1800 ml 10 mM NH4Ac (pH 4,5) v dialyzační 

trubici při teplotě 32 °C. Po dialýze byl roztok centrifugován (9000 RPM, 20 min, 4 °C) 

a z pelety a supernatantu byly odebrány vzorky na SDS-PAGE označené jako i.5 (45 ml 

supernatant, dráha 9) a i.6 (5 ml peleta, dráha 10) (Obr. 16 na str. 52). 
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 MW t0 t1 t16 i.1 i.2 i.3 i.4 i.5 i.6 
 

kDa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

100 – 

50 – 
40 – 

30 – 

20 – 

15 – 

10 – 
 

 

 

Obr. 16: 15% polyakrylamidový gel. Vizualizace provedena pomocí barvení CBB  

R-250. Obrázek elektroforetického gelu ukazuje expresi proteinu Az2W s AHA v čase 0 

h (dráha 2), 1 h (dráha 3) a 16 h (dráhy 4) a izolaci tohoto proteinu – vzorky i.1 až i.6 

(dráhy 5-10). Do dráhy 1 byl nanesen standard molekulových hmotností (MW). Šipka 

zobrazuje relativní mobilitu proteinu azurinu.  

Chromatografie byla provedena na koloně s nosičem SP-Sepharosa. Při nanášení 

supernatantu na kolonu byl odebrán vzorek proteinu nezachycený na nosiči (Obr. 17 na 

str. 53, dráha 9) na SDS-PAGE, který byl označen i.7. Po nanesení supernatantu byla 

kolona promývána 10 mM NH4Ac, 20 mM NH4Ac a 40 mM NH4Ac (pH 4,5). Při 

posledním promývání, při kterém se azurin začínal pomalu uvolňovat ze zóny, byl 

odebrán vzorek na SDS-PAGE označený jako i.10. Z Obr. 17 na str. 53 je patrné, že ve 

vzorcích i.7 a i.10 se azurin nevyskytoval. Následně byla provedena eluce proteinu se 

100 mM NH4Ac (pH 4,5). Frakce byly postupně frakcionovány po 1,5 ml pomocí sběrače 

frakcí a byla provedena SDS-PAGE z frakcí 1, 3, 5, 6, 7, 8 a 10. Na Obr. 17 na str. 53 je 

vidět, že frakce 5, 6 a 7 (dráhy 6, 7 a 8) obsahovaly dostatečné množství azurinu, a byly 

tudíž spojeny. Frakce 8 obsahovala jen nepatrné množství azurinu a pro další postupy 

použita nebyla. Ve frakci 10 se už žádný azurin nevyskytoval. Azurin byl nakonec 

koncentrován a dialyzován proti 50 mM KH2PO4 (pH 7,4) a finální preparát azurinu, 

objem 250 µl, byl skladován při -80 °C. 
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 MW i.7 i.10 f.1 f.3 f.5 f.6 f.7 f.8 f.10 
 

kDa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

100 – 

50 – 
40 – 

30 – 

20 – 

15 – 

10 – 
 

 

 

Obr. 17: 15% polyakrylamidový gel. Vizualizace provedena pomocí barvení CBB R-

250. Obrázek elektroforetického gelu ukazuje izolaci proteinu Az2W s AHA – vzorky i.7 

a i. 10 (dráhy 2 a 3). Dále jsou na gelu zobrazeny frakce z chromatografie – vzorky f.1, 

f.3, f.5, f.6, f.7, f.8 a f. 10 (dráhy 4-10). Do dráhy 1 byl nanesen standard molekulových 

hmotností (MW). Šipka zobrazuje relativní mobilitu proteinu azurinu. 

6.6 Analýza míry inkorporace AHA pomocí hmotnostní 

spektrometrie 

Z elektroforetických gelů (Obr. 16 na str. 52 a Obr. 17 na str. 53) byly vyříznuty proužky 

o relativní mobilitě azurinu ze vzorků i.5 a f.6 a byly z nich připraveny vzorky na analýzu 

MALDI-TOF MS. Ze signálů m/z v MS spektru bylo určeno pokrytí sekvence azurinu 

(79/128), které činilo 62 %. Dále byla stanovena relativní míra inkorporace AHA do 

proteinové sekvence (příklad stanovení míry inkorporace AHA: plocha pod 

monoisotopickým signálem m/z odpovídající peptidu 1-24 s inkorporovaným AHA 

(signál m/z 2667) byla vydělená součtem ploch pod vrcholy odpovídající danému peptidu 

s AHA (signál m/z 2667) a Met (signál m/z 2698)). Ve vzorku i.5 tak byla stanovena 

relativní míra inkorporace AHA jako 30 % a ve vzorku f.6 jako 12 % (viz. tabulka 4 na 

str. 54). 
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Tabulka 4: Výsledky stanovení inkorporace AHA ve vzorcích i.5, f.6 a ve finálním 

preparátu Az2W s AHA.  

Určený m/z signál [M+H]+ 2698,2089 4038.9 

peptidové sekvence 1-24 42-79 

Vzorek Procento relativní inkorporace strukturního analogu [%] 

Az2W, AHA, i.5 - 30 

Az2W, AHA, f.6 12 12 

fin. preparát Az2W, AHA 15 19 

 

Na Obr. 18 na str. 54 je znázorněno spektrum vybraného peptidu (42-79), ve kterém se 

nacházejí tři Met (dole) a spektrum stejného peptidu, ve kterém na jedné z pozic pro Met 

je inkorporovaný AHA. Tyto dva peptidy mají mezi sebou rozdíl 31 hmotnostních 

jednotek (4038-4007). Po fotolýze se AHA mění na nitren a dále pak ve vakuu při 

hmotnostní spektrometrii přijímá dva vodíky. Jeho relativní hmotnost se pak od Met liší 

přesně o 31 hmotnostních jednotek. Proto byl stejný rozdíl 31 hmotnostních jednotek 

nalezen nejen u prekurzorů (obou peptidů), ale lze nalézt tento rozdíl v MS/MS spektru u 

korespondujících fragmentů (např. 1851/1820). 

 

Obr. 18: Hmotnostní spektrum dvou peptidů od 42. až do 79. aminokyseliny azurinu. 

Nahoře je zobrazen peptid s jedním inkorporovaným AHA na jedné ze tří pozic pro Met 
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(X) se signálem m/z 4007,87. Dole je zobrazen peptid se všemi třemi pozicemi 

obsazenými Met (M) se signálem m/z 4038,93. Pro každé spektrum je uvedeno 

fragmentační schéma korespondujícího peptidu s vyznačenými hodnotami nalezených 

signálů m/z. 

6.7 Stanovení koncentrace proteinu pomocí bicinchoninové kyseliny 

Koncentrace finálního preparátu azurinu Az2W s inkorporovaným AHA byla stanovena 

pomocí BCA v 5x vodou ředěném finálním preparátu. Kalibrační přímka byla vytvořena 

pomocí BSA a pomocí získané rovnice závislosti y = 0,4036x + 0,0063 byla stanovena 

koncentrace proteinu (Obr. 19 na str. 55). 

 

Obr. 19: Kalibrační závislost ke stanovení koncentrace proteinu pomocí BCA. 

Výsledná koncentrace proteinu Az2W s inkorporovaným AHA stanovená pomocí BCA 

ve 250 µl preparátu byla 1,1 mg/ml. Celkový výtěžek purifikace tohoto proteinu činil 

0,9 mg proteinu ve finálním preparátu na 1 litr minerálního média použitého k expresi. 

6.8 Fotolýza roztoku AHA 

Z literatury bylo zjištěno, že arylazidy výsledkem ozáření elektromagnetickým vlněním 

o vlnové délce v rozmezí 250-350 nm vede k tvorbě reaktivního intermediátu. Bylo 

předpokládáno, že k ozáření AHA jakožto alkylazidu bude rozmezí vlnových délek 

podobné. Nejprve byla provedena fotolýza roztoku AHA (1,5 mg/ml) v různých kyvetách 

použitých jako filtr jednotlivých složek UV záření (pyrex, QS, OS, bez kyvety) po dobu 

1 min. Bylo zjištěno, že nejvhodnějším postupem s nejefektivnější tvorbou intermediátu 

y = 0,4036x + 0,0063
R² = 0,9984
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z AHA po ozáření je provést fotolýzu bez kyvety. Následně byla provedena série 

experimentů, kdy byly vzorky roztoku AHA ozařovány po dobu 5 s, 20 s, 1 min a 3 min. 

Spektra takto ozářených vzorků byla změřena pomocí spektrofotometru a jsou 

znázorněna na Obr. 20 na str. 56. Největší hodnotu absorbance kolem 290 nm vykazoval 

vzorek roztoku AHA, který fotolyzován nebyl, tj. AHA 0 min (přítomnost azidové 

skupiny). Dále pak absorbance A290 klesala spolu s delší dobou fotolýzy, protože 

docházelo k tvorbě radikálu nitrenu či terminačních produktů, které při 290 nm 

neabsorbují (po 1 min již nedocházelo k poklesu hodnoty absorbance). Proto pro fotolýzu 

finálního preparátu Az2W AHA byly použity podmínky fotolýzy bez kyvety po dobu 

1 min. 

 

Obr. 20: UV-Vis spektrum vzorků roztoku AHA (1,5 mg/ml) s různou dobou fotolýzy. 

Nefotolyzovaný vzorek (AHA 0 min) je znázorněn tmavě modrou barvou. Fotolyzované 

vzorky po dobu 5 s (AHA 5 s), 20 s (AHA 20 s), 1 min (AHA 1 min) a 3 min (AHA 

3 min) jsou po řadě znázorněna červenou, zelenou, žlutou a světle modrou barvou.  

6.9 Fotolýza finálního preparátu Az2W-AHA – experiment PIXL 

Byla provedena fotolýza vzorků finálního preparátu azurinu Az2W s inkorporovaným 

AHA o třech různých koncentracích (17µM, 34µM a 50µM) po dobu 1 min. Spektrum 

17µM vzorku není zobrazeno, hodnota absorbance při 628 nm po fotolýze pouze mírně 

klesá a byla v rámci analytické chyby stanovení. Na Obr. 21 na str. 57 jsou znázorněny 

příklady spekter více koncentrovaných vzorků před a po fotolýze o koncentraci 34µM a 

50µM, na kterých je pokles hodnoty absorbance při 628 nm výrazně větší než chyba 

analytického stanovení. 

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

220 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700

A
b

so
rb

an
ce

λ/nm

Spektrum vzorků roztoků AHA 
(1,5 mg/ml) s různou dobou ozáření

AHA 0 min

AHA 5 s

AHA 20 s

AHA 1 min

AHA 3 min

0

0,1

0,2

0,3

260 270 280 290 300 310 320



 

   57 

 

 

Obr. 21: UV-Vis spektrum vzorku Az2W s inkorporovaným AHA o koncentraci 34 µM 

a 50 µM před a po fotolýze. 

Vzorky po fotolýze byly naneseny na gel a analyzovány pomocí SDS-PAGE v ředění 

odpovídající nejnižší použité koncentraci. Z Obr. 22 na str. 58 a z Obr. 23 na str. 59 je 

patrné, že protein při fotolýze mírně degradoval, nicméně proužky odpovídající azurinu 

jsou stále dobře viditelné a vzniká nový proteinový proužek o relativní mobilitě 

odpovídající 28-30 kDa. Vzorky azurinu WT (AzWT), azurinu Az2W s Met v sekvenci 

(Az2Met) a azurinu Az2W s inkorporovaným AHA (Az2AHA) byly vždy folotyzovány 

po dobu 1 min bez nebo se stíněním kyvetou. 

Na Obr. 22 na str. 58 je vidět, že azurin WT (dráhy 1-3) žádný proužek odpovídající 

dimeru nevytvořil. Naproti tomu Az2W s Met (dráha 6) a Az2W s AHA (dráha 9) po 

1 min fotolýzy bez maskování kyvetou vytvořily dobře viditelný proužek odpovídající 

relativní mobilitě dimeru azurinu. Tyto dva proteiny byly také fotolyzovány s 

pyrexovou kyvetou, která filtrovala krátkovlnné UV záření. Proužky dimerů po této 

fotolýze (dráhy 5 a 8) jsou velice slabé. 
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Obr. 22: 15% polyakrylamidový gel. Vizualizace provedena pomocí barvení CBB  

R-250. Obrázek elektroforetického gelu ukazuje vzorky azurinu WT (AzWT), azurinu 

Az2W s Met v sekvenci (Az2Met) a azurinu Az2W s inkorporovaným AHA (Az2AHA). 

Nefotolyzované vzorky se nacházejí v drahách 1, 4 a 7. Dále jsou na gelu zobrazeny 

fotolyzované vzorky po dobu 1 minuty bez (dráhy 3, 6, 9) nebo se stíněním pyrexovou 

kyvetou (dráhy 2, 5, 8). Do dráhy 10 byl nanesen standard molekulových hmotností 

(MW). Šipka zobrazuje relativní mobilitu dimeru azurinu. 

Na Obr. 23 na str. 59 je v drahách 2 a 3 zobrazen azurin Az2W s Met, který po 1 min 

fotolýzy bez maskování kyvetou vytvořil výrazný proužek odpovídající dimeru azurinu. 

Dále je na obrázku vidět azurin Az2W s AHA o koncentraci 50µM (dráha 5), který po 

1 min fotolýzy bez maskování vytvořil velice výrazný proužek odpovídající dimeru 

azurinu. Dále jsou zobrazeny vzorky proteinu Az2W s AHA o třech koncentracích (17, 

34 a 50µM) se stejnou nanáškou proteinu na dráhu, které byly fotolyzovány 1 min 

s maskováním kyvetou, u kterých se zvyšující se koncentrací stoupá i intenzita proužku 

odpovídající tvorbě dimeru azurinu.  
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Obr. 23: 15% polyakrylamidový gel. Vizualizace provedena pomocí barvení CBB  

R-250. Obrázek elektroforetického gelu ukazuje vzorky azurinu Az2W s Met v sekvenci 

(Az2Met) a azurinu Az2W s inkorporovaným AHA (Az2AHA). Nefotolyzované vzorky 

se nacházejí v drahách 3 a 6. Dále jsou na gelu zobrazeny fotolyzované vzorky po dobu 

1 minuty bez stínění s kyvetou. Vzorky Az2AHA byly fotolyzovány ve třech 

koncentracích – 50 µM, 34 µM a 17 µM a nanášeny se stejným množstvím proteinu 

odpovídající nejnižší koncentraci.  Do dráhy 10 byl nanesen standard molekulových 

hmotností (MW). Dráhy 1 a 4 byly ponechány prázdné pouze se vzorkovým pufrem. 

Šipka zobrazuje relativní mobilitu dimeru azurinu. 

6.10 Hmotnostní analýza zesítěného azurinu po fotolýze 

Finální preparát azurinu Az2W s inkorporovaným AHA byl analyzován pomocí MALDI-

TOF MS. Z přiřazených signálů m/z hmotnostního spektra (Obr. 24 na str. 60) bylo 

zjištěno pokrytí sekvence azurinu (94/128) 73 % a spočtena relativní míra inkorporace 

AHA do sekvence proteinu, která činila okolo 15-20 % (viz. tabulka 4 na str. 54) podle 

postupu popsaného již dříve. Obr. 24 na str. 60 ukazuje přítomnost signálu m/z 

odpovídajících peptidům azurinu v proteinovém proužku 28-30 kDa (dimer azurinu, viz. 

šipka na Obr. 23 na str. 59, dráha 7). Tyto dvě spektra jsou kvalitativně téměř bez rozdílu 
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v signálech m/z a potvrzují, že v proužku, který relativní mobilitou odpovídá 

kovalentnímu dimeru azurinu, se skutečně nachází téměř výlučně peptidy azurinu.   

 

1 AECSVDIQGN DQMQFNTNAI TVDKSCKQFT VNLSHPGNLP KNVMGHNFVL 

51 STAADMQGVV TDGMASGLDK DFLKPDDSRV IAQTKLIGSG EKDSVTFDVS 

101 KLKEGEQFMF FCTFPGHSAL MWGWLHLK 

Obr. 24: A) Hmotnostní spektrum monomeru a dimeru finálního preparátu azurinu 

Az2W s AHA. Jednotlivé píky označují poměr m/z pro naštěpené fragmenty azurinu 

trypsinem. B) Proteinová sekvence azurinu s červeně označenou částí sekvence, jejíž 

přítomnost ve vzorku byla potvrzena pomocí analýzy MALDI-TOF MS. 

  

A

 

B
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7 Diskuze 

Azurin se využívá jako model pro elektronový přenos, např. pomocí modifikovaných 

azurinů fotoaktivovatelnými Re nebo Ru komplexy byl studován intramolekulární 

elektronový přenos mezi terminálním donorem a akceptorem. V azurinu obsahujícím 

Ru komplex navázaný na His126 byla pomocí LILBID-MS studována jeho 

oligomerizace a také byl u proteinu, který obsahoval dva arteficiální tryptofany na 

reakčním rozhraní charakterizován intermolekulární elektronový přenos 30,33,34. Do 

azurinu lze kromě fotoaktivovatelných komplexů vložit během rekombinantní 

proteosyntézy strukturní analogy aminokyselin, v našem případě Met (f-Met a AHA). 

Tyto analogy mají funkční skupiny, které po ozáření UV světlem tvoří reaktivní 

intermediáty a mohou díky metodě světlem iniciovaného zesítění (PIXL) zachycovat 

tranzientní vazby v proteinech a vytvářet pevné kovalentní dimery, které lze následně 

studovat pomocí MS metodiky 44. 

Optimalizace inkorporace AHA během exprese proteinu Az2W byla provedena při 

čtyřech různých podmínkách. Při podmínce A byl protein exprimován v buňkách ze 

starší transformace plazmidem a strukturním analogem inkorporovaným do sekvence 

proteinu byl AHA. V podmínce B byly použity buňky nově transformované plazmidem 

a do sekvence byl opět inkorporován AHA. Buňky nově transformované byly použity i 

v podmínce C, avšak pro srovnání byl do sekvence proteinu inkorporován strukturní 

analog f-Met. Tyto tři podmínky zahrnovaly normální koncentraci buněčné kultury, 

naproti tomu v podmínce D byla buněčná kultura 6x koncentrovaná. Bylo zjištěno, že 

nejlepší je produkovat protein při normální buněčné koncentraci, jelikož 6x 

koncentrovaná buněčná kultura snižuje míru inkorporace přibližně 10x. Míra 

inkorporace AHA do proteinu Az2W při normální koncentraci byla přibližně 60 %, 

zatímco v 6x koncentrované kultuře jen kolem 6 %. Pro inkorporaci strukturního 

analogu L-foto-leucinu se naopak používá koncentrovanější kultura ke zvýšení jeho 

inkorporace (kolem 34 %) 58. Tento experimentální rozpor může být způsoben 

rozdílným typem aatRS pro Leu a Met. Při porovnání míry inkorporace AHA a f-Met, 

který je v naší laboratoři používán bylo zjištěno, že tyto dva strukturní analogy se do 

proteinu inkorporují podobně. Míra inkorporace f-Met byla stanovena přibližně na 

50 %. Přestože byl dodržován stejný postup jako v bakalářské práci z roku 2018 40 bylo 

docíleno jen 50% inkorporace f-Met místo v práci popsané 70% inkorporace, což může 

být způsobeno mnoha faktory (jiný exprimovaný protein – přirozený typ azurinu, jiný 
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buněčný klon, rozdílnost zpracování, jiná série použité proteasy, analytická chyba MS 

stanovení). Dalším studovaným vlivem bylo stáří transformovaných buněk, nicméně 

tento faktor nemá na expresi žádný vliv, jelikož míra inkorporace AHA byla v obou 

případech srovnatelná. Po zjištění optimální podmínky exprese byl protein Az2W 

s inkorporovaným AHA produkován, purifikován a charakterizován pomocí UV-Vis 

spektroskopie, SDS-PAGE a MALDI-TOF MS. Ve 250 µl finálního preparátu byla 

stanovena koncentrace azurinu Az2W s AHA pomocí bicinchoninové kyseliny jako 1,1 

mg/ml, což je srovnatelná hodnota koncentrace proteinu finálního preparátu jako ve 

zmíněné bakalářské práci z roku 2018 40 (0,6 mg/ml, azurin Az3 s f-Met). Celkový 

výtěžek činil 0,9 mg azurinu na 1 litr minerálního média.   

Roztok AHA (1,5 mg/ml) byl ozařován UV zářením v různých kyvetách po různou dobu. 

Bylo zjištěno, že pokud je vzorek maskovaný pyrexovou nebo skleněnou kyvetou, 

azidová skupina není zcela stěnou kyvety propuštěnými vlnovými délkami světla 

aktivovaná, proto bylo ozařování dále prováděno bez kyvety s využitím UV záření 

vlnových délek v rozsahu 250-350 nm. Pomocí UV-Vis spektroskopie bylo zjištěno, že 

absorbance fotolyzovaného roztoku AHA v maximu (290 nm) klesá s rostoucí dobou 

fotolýzy. Optimální podmínkou pro fotolýzu AHA bylo tedy její provedení bez 

maskování kyvetou a pouze po dobu 1 min. Naproti tomu u f-Met, který obsahuje 

diazirinovou skupinu jsou optimální podmínky fotolýzy 1 min s maskováním v pyrexové 

kyvetě 59. 

Fotolýza finálního preparátu Az2W s AHA byla provedena s maskováním pyrexovou 

kyvetou i bez něj po dobu 1 min. Po fotolýze bez maskování, tj. s využitím UV záření 

vlnových délek 250-350 nm výrazně klesla absorbance při 630 nm oproti 

nefotolyzovanému vzorku. Na SDS-PAGE byl také viditelný proužek odpovídající 

relativní mobilitě dimeru azurinu (28-30 kDa), který byl potvrzený analýzou MALDI-

TOF MS. Při použití maskování kyvetou nebyl pokles absorbance tak výrazný a ani 

proužek odpovídající dimeru nebyl dobře viditelný. Byla také provedena fotolýza azurinu 

Az2W s Met a dvěma Trp (W122, W124) v sekvenci, tzn. neobsahoval inkorporovaný 

AHA místo Met do proteinové sekvence. Absorbance při 630 nm též poklesla jako 

v případě Az2W s AHA a pomocí SDS-PAGE a MALDI-TOF MS byl potvrzen vznik 

dimeru azurinu. Po fotolýze přirozeného azurinu WT, který v sekvenci neobsahoval 

zmíněné Trp v pozicích 122 a 124 ani inkorporovaný AHA místo Met do proteinové 

sekvence, se neobjevily ani dimery azurinu, ani nepoklesla absorbance při 630 nm. 
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V případě Az2W s Met byly ve vzorku nalezeny dimery pravděpodobně díky přítomným 

Trp v pozicích 122 a 124, které po ozáření UV zářením (250-300 nm) mohou díky 

přítomnosti aromatického systému v postranním řetězci tvořit radikály a mohly by být 

příčinou vzniku kovalentní vazby mezi proteiny. To naznačuje i experiment s proteinem 

azurinu WT, který tyto uměle vložené Trp neobsahoval a k tvorbě dimerů nedošlo. Ve 

studovaném vzorku azurinu Az2W s AHA mohly být tedy za vznik dimeru kromě AHA 

tedy také zodpovědné Trp (W122, W124). Pokud byl vzorek maskován kyvetou (použité 

světlo vlnových délek 300-350 nm pro fotolýzu), k aktivaci Trp nedocházelo, a proto byly 

proužky odpovídající relativní mobilitě dimeru azurinu jen nepatrné, jelikož za ně byl 

zodpovědný nejspíše jen AHA. Výhodnější by tedy bylo využít toto maskování spolu 

s delší dobou fotolýzy, aby se dimerů vytvořilo více a bylo jasné, že vznikly pouze díky 

AHA. 

Aromatické aminokyseliny, jako jsou Tyr a Trp mohou po ozáření UV světlem tvořit 

radikály 23. Díky tomu jsou schopné při experimentu PIXL s využitím UV světla o 

vlnových délkách 250-350 nm vytvořit kovalentní vazby v proteinech a potenciálně 

vytvořit dimer daného proteinu. V azurinu (PDB kód 6MJS33), do kterého byly vloženy 

arteficiální Trp (W122 a W124), je vidět, že tyto dva Trp jeho dvou proteinových řetězců 

vytvářejí strukturu klastru se vzájemnými vzdálenostmi 3,5 Å a 3,8 Å. Pokud je 

vzdálenost mezi dvěma reakčními partnery menší než 5 Å, může vzniknout kovalentní 

vazba 44. 

 

Obr. 25: Struktura tryptofanového klastru v proteinu azurin se vzdálenostmi mezi 

tryptofany, PDB kód 6MJS. Protein na obrázku je tvořen dvěma molekulami A a B. 

Atomy uhlíku jsou označeny zeleně a atomy dusíku modře. Šedou barvou je v pozadí 

označena prostorová struktura proteinu. Vytvořeno v PyMol. 

3,5 Å 

3,8 Å 
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Role tryptofanů na tvorbě kovalentních dimerů by mohla být potvrzena MS analýzou 

dimeru vzniklého z Az2W s Met v sekvenci. Pokud je správný náš předpoklad vzniku 

dimerů přes výše zmíněný Trp klastr, vznikne při MS analýze „bottom-up“ přístupem a 

použitím endoproteasy trypsinu kovalentní produkt tvořený dvěma peptidy, každý 

samostatný peptid může nabývat hodnot signálů m/z 3297,58 [M+H]+ nebo m/z 3056,40 

[M+H]+. Štěpení azurinu při přípravě vzorků na analýzu bylo provedeno právě pomocí 

endopeptidasy trypsinu, který štěpí za aminokyselinami Arg a Lys (kladně nabitými) 

pokud následující aminokyselinou není Pro. I když má trypsin vysokou specifitu, dochází 

občas k vynechání štěpení (proto jsou pro C-terminální peptid uvedeny dvě hodnoty 

signálů m/z). V případě předpokládaného kovalentního propojení v rámci Trp klastru tak 

dojde ke vzniku peptidů z azurinu s hodnotou signálu m/z [M+H]+ větší než 6000, které 

jsou pro většinu MS analyzátorů příliš velké, navíc u použitého TOF analyzátoru se 

vzrůstající hodnotou m/z klesá značně citlivost analyzátoru. Bylo by proto dobré nalézt 

vhodnější proteasu pro štěpení azurinu před MS „bottom-up“ analýzou. Existují proteasy 

jako např. pepsin nebo chymotrypsin, které ovšem nejsou tolik specifické a pro náš 

experiment by nebyly vhodné. Naproti tomu by bylo možné použít neenzymové štěpení 

pomocí bromkyanu, který štěpí proteiny na C-konci methioninových zbytků (za Met). 

Toto štěpení je vysoce specifické a jeho použitím by vznikaly menší fragmenty azurinu a 

MS analýza kovalentního propojení Trp klastru by byla přesnější a jednodušší. 

 Efekt Trp (W122, W124) by se dal potlačit použitím azurinu WT, který tyto Trp v pozici 

C-terminálního β-skládaného listu, který je zodpovědný za oligomerizaci neobsahuje 

(PDB kód 4AZU), ale má ve své sekvenci inkorporován AHA. Pokud by po provedení 

PIXL experimentu s takto upraveným azurinem vznikl dimer, by bylo možné 

jednoznačně přisoudit kovalentní propojení dvou molekul právě AHA. 
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8 Závěr 

Byla úspěšně provedena optimalizace podmínek rekombinantní exprese azurinu Az2W 

(W48F, Y72F, H83Q, Y108F, K122W, T124W a T126H) v E. coli B834 

s inkorporovaným AHA v sekvenci proteinu. Nejlepší podmínkou pro expresi bylo 

použití normální koncentrace buněčné kultury (OD600 0,7-1,0), inkorporace AHA 

stanovená pomocí MALDI-TOF MS činila přibližně 60 %. Míra inkorporace AHA ve 

srovnání s jiným strukturním analogem Met s diazirinovou skupinou f-Met, je za 

použitých podmínek podobná. Použití 6x koncentrované buněčné kultury vedlo 

k přibližně desetinásobnému snížení míry inkorporace AHA. 

Protein Az2W s AHA byl úspěšně exprimován za výše uvedených optimálních 

podmínek, purifikován a charakterizován. Bylo získáno 250 µl finálního preparátu 

s mírou inkorporace AHA do proteinové sekvence v rozsahu 15-20 %. Celkový výtěžek 

proteinu Az2W s AHA činil 0,9 mg finálního preparátu na 1 litr expresního minerálního 

média. 

Optimalizované podmínky fotolýzy pro AHA jsou 1 min s využitím UV záření o vlnové 

délce 250-350 nm. Fotolýza finálního preparátu při UV záření za stejných podmínek 

vedla k poklesu hodnoty absorbance při 630 nm v UV-Vis spektru, dále vznikl proteinový 

proužek o relativní mobilitě dimeru azurinu (28-30 kDa) na SDS-PAGE. Hmotnostní 

spektrometrie (MALDI-TOF MS) potvrdila přítomnost m/z signálů odpovídajících 

peptidům azurinu. 

Fotolýza Az2W s Met v sekvenci, tedy bez AHA, vedla také k poklesu absorbance při 

630 nm (ústní sdělení) a tvorbě dimeru azurinu, který byl potvrzen pomocí MS. Naopak 

fotolýza azurinu WT (s methioninem v sekvenci, bez vložených W122 a W124) nevedla 

ke vzniku dimeru a poklesu absorbance při 630 nm. Na základě provedeného PIXL 

experimentu nelze odlišit, jestli je za tvorbu dimeru v připraveném azurinu Az2W 

zodpovědný AHA nebo dva vložené Trp (W122 a W124) v sekvenci Az2W. 

Experiment „CLICK“ reakce s finálním preparátem Az2W s AHA nebyl proveden, 

nicméně je pro něj připraven proteinový preparát. 
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