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Abstrakt 

Fukosylované oligosacharidy  se přirozeně vyskytují v těle savců, tvoří například 

antigeny  krevních skupin nebo oligosacharidy mateřského mléka.  Oligosacharidy 

mateřského mléka působí jako inhibitory vazby patogenu na epiteliální buňky trávicího 

traktu kojenců, čímž zabraňují vzniku průjmových onemocnění.  Mezi  nejhojněji 

zastoupené oligosacharidy mateřského mléka patří 2´fukosyllaktosa a 3fukosyllaktosa. 

Syntéza fukosylovaných oligosacharidů je výhodná z hlediska suplementace do umělé 

kojenecké výživy, čímž lze riziko průjmových onemocnění snížit. 

Syntéza oligosacharidů mateřského mléka přirozeně probíhá v Golgiho aparátu pomocí 

fukosyltransferas, avšak glykosyltransferasy  jsou  obecně velmi  stereo 

a regioselektivní a  jako  donory  používají cukerné nukleotidy, které jsou  nestabilní 

a finančně nákladné. V rámci této práce je demonstrována příprava 2fukosylgalaktosy 

a 2´fukosyllaktosy pomocí mutantní αLfukosidasy z Thermotoga maritima patřící do 

glykosidhydrolas (rodina GH 29), která díky mutacím vykazuje vyšší transglykosylační 

aktivitu.  Rekombinantní enzym byl exprimován v Escherichia  coli  a  byla 

charakterizována jeho enzymová aktivita, pH a teplotní  optimum.  Jako  donor  pro 

enzymovou syntézu byl využit 4nitrofenylαLfukopyranosid.  Preparativně byla 

provedena pouze příprava 2fukosylgalaktosy,  přítomnost 2´fukosyllaktosy  v reakční 

směsi byla potvrzena měřením hmotnostních spekter.  

 

Klíčová slova 
enzymová syntéza; fukosidasa; fukosylace; mateřské mléko; sacharid 

 

   



4 
 

Abstract 

Fucosylated oligosaccharides occur naturally in  the mammalian body,  for example in 

the  form  of  blood  group  antigens  or  human  milk  oligosaccharides.  Human  milk 

oligosaccharides  act  as  inhibitors  of  pathogen  binding  to  infantile  gastrointestinal 

epithelial  cells,  thereby preventing diarrheal  diseases. The most abundant human milk 

oligosaccharides  are 2´fucosyllactose  and  3fucosyllactose.  The  synthesis  of 

fucosylated  oligosaccharides  is  advantageous  in  terms  of  supplementation  into  infant 

formula, which can reduce the risk of diarrheal diseases. 

The  synthesis  of  HMOs  naturally  takes  place  in  the  Golgi  apparatus  using 

fucosyltransferases,  but  these  enzymes  are  generally  very  stereo  and  regioselective 

and  their  donors  are  sugar  nucleotides,  which  are  unstable  and  costly.  This  work 

demonstrates  the preparation of 2fucosylgalactose and 2´fucosyllactose using mutant 

αLfucosidase  from  Thermotoga  maritima  belonging  to  glycoside  hydrolases  (family 

GH  29),  which  shows  higher  transglycosylation  activity  due  to  mutations.  The 

recombinant enzyme was expressed in Escherichia coli and its enzyme activity, pH and 

temperature  optimum  were  characterized.  4NitrophenylαLfucopyranoside  was  used 

as  a  donor  for  the  enzyme  synthesis.  Only  the  preparation  of  2fucosylgalactose  was 

performed preparatively, the presence of 2´fucosyllactose in  the reaction mixture was 

confirmed by measuring the mass spectra. 

 

Key words 
carbohydrate; enzymatic synthesis; fucosidase; fucosylation; human milk 
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Seznam zkratek 

DTT    Dithiotreitol 

EDTA   Ethylendiamintetraacetát 

ESIMS   Hmotnostní spektrometrie s využitím elektrosprejové ionizace, angl. 
electrospray ionization mass spektrometry 

epPCR   Chybová polymerázová řetězová reakce, angl. error prone PCR 

Fuc    LFukosa 

FucT    Fukosyltransferasa 

Gal    DGalaktosa 

GalNAc  NAcetylgalaktosamin 

GDP    Guanidindifosfát 

GDPFuc  GuanidindifosfoαLfukosa 

GDPMan  GuanidindifosfoβDmannosa 

Glc    DGlukosa 

GlcNAc  NAcetylglukosamin 

GPC    Gelová chromatografie, angl. gel permeation chromatography 

HMOs   Oligosacharidy mateřského mléka, angl. human milk oligosacharides 

IPTG    Isopropyl1thioβDgalaktopyranosid 

Lac    Laktosa 

LacNAc  NAcetyllaktosamin 

LB médium  LuriaBertani médium 

LBA médium LuriaBertani agarové médium 

LMW    Nízkomolekulový proteinový standard, angl. low molecular weight 

MALDI TOF  Matricí asistovaná laserová desorpce/ionizace, angl. matrix assisted laser 
desorption/ionization 
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MS    Hmotnostní spektrometrie angl. mass spectrometry 

NMR     Nukleární magnetická rezonance angl. nuclear magnetic resonance 

PMSF    Fenylmethylsulfonylfluorid 

pNP    4Nitrofenol 

pNPFuc  4NitrofenylαLfukopyranosid 

pNPGal  4NitrofenylβDgalaktopyranosid 

SDS     Dodecylsíran sodný 

SDSPAGE  Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu 

sodného 

TB medium  Kultivační médium, angl. Terrific Broth 

TEMED  Tetramethylethylendiamin 

TLC    Tenkovrstvá chromatografie, angl. thin layer chromatography 

Tmαfuc  αLFukosidasa z Thermotoga maritima 
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1  Teoretická část 

Fukosylované oligosacharidy tvoří velkou část oligosacharidů mateřského mléka 

(angl. human milk oligosaccharides, HMOs). Mezi nejhojněji  zastoupené HMOs patří 

2´fukosyllaktosa a 3fukosyllaktosa [1,2]. Mají schopnost zabránit vazbě patogenu na 

epiteliální buňky trávicího  traktu kojenců, čímž předcházejí  vzniku průjmových 

onemocnění. Syntéza a suplementace těchto látek do umělé  výživy je tedy velmi 

podstatná  z hlediska prevence vzniku zmiňovaných  onemocnění. V současné době 

dochází k suplementaci 2´fukosyllaktosy  do  umělé výživy (Abbott  family,  USA), 

avšak syntéza tohoto oligosacharidu je katalyzována fukosyltransferasami (FucT), které 

mají drahé a nestabilní donory  [3]. Využití mutantních αLfukosidas 

s transglykosylační aktivitou  tak může být pro syntézu výhodnější. Glykosidhydrolasy 

nejsou tolik specifické vůči substrátu, takže nabízejí širší škálu možných akceptorů; lze 

navíc využít i cenově dostupnější donory, a tím syntézu fukosylovaných oligosacharidů 

zefektivnit [4].  

1.1 Enzymy využívané pro syntézu glykosidové vazby 

1.1.1  Glykosyltransferasy 

Glykosyltransferasy  (EC  2.4)  jsou  enzymy  katalyzující  přenos sacharidového zbytku 

(typicky monosacharidu) z donoru na hydroxyl akceptoru za vzniku glykosidové vazby. 

Vznik  glykosidové  vazby tímto způsobem probíhá za fyziologických podmínek  se 

striktní regioselektivitou  a  stereoselektivitou  [4].  Glykosyltransferasy, které  používají 

jako donory cukerné nukleotidy (např. guanidindifosfát,  GDP)  označujeme  jako 

„leloirovské“;  glykosyltransferasy, které využívají jiné substrátové donory než 

nukleotidy (fosfáty, pyrofosfáty)  označujeme jako „neleloirovské“. Toto rozdělení je 

pojmenováno podle objevitele cukerných nukleotidů, L. F. Leloira  [5].  Akceptory  při 

enzymové syntéze glykosidové vazby pomocí glykosyltransferas mohou být sacharidy, 

lipidy,  nukleové kyseliny a další  molekuly  obsahující hydroxylové skupiny  [6]. 

Aktivované cukerné nukleotidy využívané jako substráty pro reakce jsou poměrně 

finančně nákladné a nestabilní. Stabilita cukerných nukleotidů je největší při pH 7,3–

7,7, což je pH přirozeně se vyskytující v cytosolu, jakékoliv výkyvy způsobují 

degradaci  [7]. Zmíněná omezení cukerných nukleotidů mohou  být problémem  při 

využití pro enzymovou syntézu.  Jedním z řešení je recyklace nukleotidu z jiného 

substrátu a jeho následné připojení na požadovaný cukerný zbytek. Glykosyltransferasy 
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jsou například odpovědné za in vivo syntézu polysacharidů buněčné stěny nebo také za 

syntézu glykokonjugátů na povrchu savčích buněk [8]. 

1.1.2  Glykosidasy (Glykosidhydrolasy) 

Glykosidasy  (EC  3.2.1)  jsou enzymy, které za fyziologických podmínek  štěpí 

glykosidovou vazbu [4]. Na základě způsobu štěpení mohou být rozdělené na dva typy. 

Prvním typem jsou exoglykosidasy,  štěpící sacharidové jednotky z neredukujícího 

konce,  na rozdíl od endoglykosidas, které štěpí  glykosidovou vazbu uvnitř 

sacharidového řetězce  [9].  Za vhodných reakčních podmínek  může in  vitro  docházet 

k syntéze glykosidové vazby, avšak výtěžky  reakcí a regioselektivita je výrazně nižší 

než u glykosyltransferas. Vyššího výtěžku lze dosáhnout přídavkem organického 

rozpouštědla nebo anorganické soli [4].  

Syntetické reakce glykosidas mohou probíhat  transglykosylací, tedy přenosem 

glykosylového zbytku z donoru (existujícího glykosidu) na akceptor (cukerný nebo 

necukerný) [4]. Tato reakce je řízena kineticky a probíhá relativně rychle. Donorem je 

aktivovaný glykosid,  jako například nitrofenylglykosid, u kterého dochází při přenosu 

glykosylu k odštěpení snadno  odstupující skupiny  4nitrofenylu.  Reakce probíhá přes 

glykosylenzymový  intermediát, který může dále reagovat s vodou  (proběhne 

hydrolýza) nebo akceptorem (dojde k syntéze glykosidové vazby).  

Druhým způsobem syntézy glykosidové vazby za katalýzy glykosidasami je 

termodynamicky řízená reverzní hydrolýza  [5]. Při této reakci dochází ke spojení 

volného monosacharidu s nukleofilem  (jiný volný sacharid či aglykon), což je 

doprovázené uvolněním vody, jedná se tedy z chemického hlediska o kondenzaci.  

Mechanismus reakcí katalyzovaných glykosidhydrolasami se dá rozdělit na retenující 

(angl. retaining) a invertující (angl. inverting) (viz Obr. 1, str. 12) [5]. Při invertujícím 

mechanismu dochází k převrácení anomerní konfigurace sacharidu; tento mechanismus 

probíhá jednokrokově.  Aglykon  je  vytlačen nukleofilní molekulou vody a dochází ke 

změně anomerní konfigurace. Retenující mechanismus zajišťuje zachování konečné 

anomerní konfigurace  sacharidu  (během reakce  je  konfigurace dvakrát změněna).  V 

prvním kroku dochází k přijetí protonu  z acidobazického zbytku enzymu kyslíkovým 

atomem anomerního centra sacharidu. Dochází k odstoupení aglykonu, anomerní 

konfigurace je převrácena a vzniká kovalentní glykosylenzymový  intermediát. 

Ve druhém kroku dochází k nukleofilnímu ataku vody na intermediát  (voda  byla 

aktivována acidobazickým  zbytkem  enzymu)  a  vzniká  produkt, který má stejnou 
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anomerní konfiguraci jako výchozí substrát. Mezi glykosidasy patří například lysozym 

(součástí slz, slin či mateřského mléka) a další enzymy vyskytující se v organismech, 

jako je například αamylasa štěpící škrob.  

 

Obr. 1: Mechanismus reakce retenujích a invertujích glykosidas 
Reakce A znázorňuje mechanismus retenujících glykosidas. V prvním kroku dochází k přijmutí 
protonu  z acidobazického zbytku  enzymu kyslíkovým atomem anomerního centra sacharidu. 

Dochází k odstoupení aglykonu, anomerní konfigurace je převrácena a vzniká 

glykosylenzymový  intermediát.  V druhém kroku dochází k nukleofilnímu ataku vody na 

intermediát  a dochází ke vzniku produktu s  anomerní konfigurací  shodnou  s výchozím 

substrátem.  Reakce B  zobrazuje  mechanismus  invertujících  glykosidas. Aglykon je při této 

reakci vytlačen nukleofilní molekulou vody a dochází ke změně anomerní konfigurace 
(převzato z [10] a upraveno). 

1.1.3  Transglykosidasy, glykosidfosforylasy 

Transglykosidasy  (EC 3.2.1)  jsou  formálně řazené mezi glykosidasy, ale nevyužívají 

vodu  jako  akceptor  glykosylu  nebo  jen  v naprosto zanedbatelné míře.  Jejich 

hydrolytická aktivita probíhá jen omezeně a omezená je i jejich specifita (provádějí 

hlavně glykosylace  pomocí αglukosylu či  βfruktosylu)  [5].  Mechanismus reakcí 

transglykosidas  je stejný jako mechanismus retenujících glykosidas  (kapitola 

1.1.2) [11]. 

Glykosidfosforylasy můžeme řadit jak mezi glykosidasy (EC 3.2.1),  tak  mezi 

glykosyltransferasy  (EC  2.4)  [12].  Při reakci dochází k přenosu glykosylu 

z neredukujícího konce polysacharidu či oligosacharidu na anorganický fosfát. 
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Glykosidfosforylasy  jsou schopné i syntézy glykosidové  vazby. Pro syntézu se jako 

donory využívají cukerné fosfáty, akceptory mohou být cukerné i necukerné. 

1.2  Enzymové fukosylace 

1.2.1  L-Fukosa a fukosylace 

LFukosa  (Fuc)  je  6deoxyLgalaktosa,  která patří mezi šestiuhlíkaté aldosy. 

V organismech se vyskytuje v Lkonfiguraci na rozdíl od většiny sacharidů, které jsou 

v přírodě přítomny v Dkonfiguraci.  LFukosa  je součástí mnoha savčích glykolipidů, 

glykoproteinů a  fukosylované oligosacharidy tvoří až 7,2 % savčích 

oligosacharidů [13]. K připojení Fuc na oligosacharidy může docházet pomocí různých 

typů vazeb (α(1→2), α(1→3), α(1→4), α(1→6)), přičemž nejčastější anomerní 

konformací je αkonformace [2]. LFukosa je velmi často připojená vazbou α(1→2) na 

terminální Dgalaktosu  (Gal), možné  je  i připojení na NAcetylglukosamin  (GlcNAc) 

vazbou α(1→3), α(1→4) a α(1→6) nebo na Dglukosu (Glc) vazbou α(1→3). Tímto 

způsobem vznikají některé fukosylované oligosacharidy přítomné v mateřském mléce, 

např. 3fukosyllaktosa (viz kapitola 1.2.2) [14].  

V organismu  savců se Fuc  vyskytuje  jako  guanidindifosfoαLfukosa  (GDPFuc), 

která může být dále využita pro syntézu katalyzovanou FucT.  Fukosyltransferasy 

(EC 2.4.1) jsou enzymy katalyzující fukosylace v organismu [15]. Systematicky se řadí 

mezi glykosyltransferasy a katalyzují přenos Fuc  z donoru, kterým je GDPFuc,  na 

akceptor, kterým může být jiný sacharid nebo protein. Fukosyltransferasy mají vysokou 

substrátovou specifitu;  z hlediska rozdělení podle Leloira je  můžeme označit za 

„leloirovské“ enzymy, jelikož jejich donor je cukerný nukleotid (viz kapitola 1.1.1). 

K většině fukosylací dochází v Golgiho aparátu. Za terminální fukosylace glykanů jsou 

v organismu  zodpovědné fukosyltransferasy  s různými regioselektivitami:  α(1→2) 

u FucT1  a  FucT2,  α(1→3/4)  u  FucT3,  FucT4,  FucT5,  FucT6,  FucT7  a  FucT9 

a α(1→6) u FucT8. 

Enzymový donor GDPFuc je v organismu tvořena dvěma způsoby, de novo syntézou 

(angl. de novo synthesis pathway) a regenerační drahou (angl. fucose salvage pathway), 

přičemž obě syntézy probíhají v cytosolu buněk. De novo syntéza se skládá ze tří kroků 

(viz Obr. 2, str. 15). Pro syntézu je využita guanidindifosfoβDmannosa (GDPMan) 

a  syntéza je katalyzována  dvěma enzymy, GDPmannosa4,6dehydratasou 

a GDP4keto6deoxymannosa3,5epimerasa4reduktasou  [16].  V prvním  reakčním 

kroku dochází k oxidaci GDPMan pomocí GDPmannosa4,6dehydratasy. V druhém 
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reakčním kroku probíhá epimerace meziproduktů pomocí 

GDP4keto6deoxymannosa3,5epimerasa4reduktasy, která katalyzuje i třetí krok, 

při kterém dochází k redukci  meziproduktu  po  epimeraci  na  GDPFuc  [13].  Tímto 

způsobem je in vivo syntetizováno asi 90 % celkové GDPFuc [17]. Regenerační dráha 

se skládá ze dvou  reakčních kroků  (viz  Obr.  2,  str.  15). Dochází k syntéze  GDPFuc 

z volné Fuc, která je získána z potravy nebo štěpením vlastních oligosacharidů pomocí 

fukosidas.  LFukosa  je  transportována do cytosolu  buněk,  kde dochází k syntéze. 

Syntézy se účastní dva enzymy, Lfukosakinasa, která katalyzuje přeměnu Lfukosy na 

Lfukosa1fosfát,  GDPfukosapyrofosforylasa  katalyzuje odštěpení fosfátu 

z guanosintrifosfátu  a  z Lfukosa1fosfátu. Po odštěpení  fosfátu dochází k propojení 

obou reaktantů, což je opět katalyzované GDPfukosapyrofosforylasou [16,17]. 

Nově  syntetizovaná GDPFuc  je transportována do Golgiho aparátu nebo 

endoplazmatického  retikula, kde je využita FucT [16,17]. Fukosylované sloučeniny se 

účastní mnoha biochemických procesů v organismu savců [10,17]. Příkladem je výskyt 

fukosylovaných oligosacharidů v mateřském mléce, které projevují schopnost inhibovat 

vazbu patogenu na povrch buněk trávicího traktu kojenců. Dalším příkladem mohou být 

glykoproteiny antigenů krevních skupiny, které také obsahují navázanou Fuc.  
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Obr. 2: Schéma syntézy GDPFuc v cytosolu buněk savců 
Reakční dráha A  znázorňuje de  novo  syntézou  GDPFuc.  V prvním kroku dochází k oxidaci 
pomocí GDPmannosa4,6dehydratasy  za  odchodu  vody.  Druhý a třetí krok je katalyzován 

GDP4keto6deoxymannosa3,5epimerasa4reduktasou. Do třetího kroku vstupuje 

redukovaný koenzym NADPH (NADH) +  H+
, což vede k redukci  za  vzniku  GDPFuc.  Na 

reakčním schématu B  je vidět regenerační dráha syntézy GDPFuc. První krok  je katalyzován 

Lfukosakinasou  za přítomnosti ATP, v druhém kroku dochází k přeměně Lfukosa1fosfátu 

na GDPFuc pomocí GDPfukosapyrofosforylasy (vytvořeno v programu ChemDraw). 

1.2.2  Oligosacharidy mateřského mléka (HMOs) 

Mateřské mléko obsahuje velké množství  látek nezbytných pro výživu dítě 

a obsahuje i látky prospěšné pro  jeho zdraví  [2].  Nejvíce zastoupenou složkou 

mateřského mléka člověka je laktosa (70 g/l), poté jsou zastoupeny lipidy (40 g/l), 

proteiny (8 g/l) a HMOs (5–15 g/l), jejichž struktura a obsah jsou jedinečné právě pro 

člověka. Mateřské mléko člověka obsahuje nejvíce HMOs ze všech mateřských mlék 

savců [18].  

Základní  stavební kameny  HMOs tvoří následující monosacharidy:  Gal,  Glc, 

GlcNAc, Fuc a kyselina sialová (Nacetylneuraminová kyselina), na samotnou  laktosu 

se může připojovat Fuc nebo kyselina sialová  [2]. Na redukujícím konci laktosy může 

také docházet k elongaci navázáním laktoNbiosy (βDGalp(1→3)DGlcNAcp) nebo 

NAcetyllaktosaminu  (LacNAc;  βDGalp(1→4)DGlcNAcp)  vazbou  β(1→3)  nebo 

β(1→6).  

Existuje více než  100 druhů struktur HMOs;  jednou  z nich  je  například 

6′silalyllaktosa nebo 2′fukosyllaktosa. Fukosylované oligosacharidy patří mezi nejvíce 
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zastoupené HMOs, nejčetnější z nich jsou 2′fukosyllaktosa (αLFuc(1→2)βDGalp

(1→4)DGlcp)  a  3fukosyllaktosa  (βDGalp(1→4)[αLFucp(1→3)]DGlcp) 

(viz Obr.  3,  str.  18)  [19,20].  U matek schopných produkce fukosylovaných 

oligosacharidů tvoří zastoupení těchto látek zhruba 42 % ze všech HMOs [19].  

Biosyntéza fukosylovaných HMOs probíhá v Golgiho aparátu za přítomnosti již 

zmiňovaných fukosyltransferas (viz Obr.  3,  str.  18)  [19]. Nejprve dochází k samotné 

syntéze laktosy  z Glc  a  uridindifosfoβDgalaktosy  pomocí laktosasynthasy.  Poté 

může docházet k  elongaci laktosy navázáním laktoNbiosy nebo LacNAc vazbou β

(1→3) nebo β(1→6) na redukující konec  laktosy. Dále dochází k samotné fukosylaci, 

do  reakce  vstupuje  GDPFuc  jako donor, akceptorem je laktosa nebo její elongovaná 

forma.  Celá reakce je katalyzovaná FucT2  (EC  2.4.1.69)  nebo  FucT3  (EC 2.4.1.65); 

FucT2  katalyzuje  vznik  vazby  α(1→2)  navázaním Fuc na terminální Gal, FucT3 

katalyzuje vznik vazby α(1→3) navázáním Fuc na Glc.  

Schopnost matky syntetizovat fukosylované oligosacharidy závisí na expresi  genů 

pro FucT2 (EC 2.4.1.69)  (Se; Secretor gene) a FucT3 (EC 2.4.1.65)  (Le; Lewis gene). 

Tyto dva geny rozhodují, zda budou produkovány fukosyltransferasy, které katalyzují 

syntézu 2′fukosyllaktosy  (vazba Fuc  α(1→2) na Gal)  a 3fukosyllaktosy  (vazba Fuc 

α(1→3) na Glc) [19,20]. Dominantní alely genů se jeví jako aktivní, což znamená, že 

bude docházet k expresi genů pro FucT, zatímco recesivní alely aktivní nejsou a geny 

nebudou exprimovány.  K tomu aby byly matky schopné produkce FucT, musí mít 

alespoň jednu alelu dominantní.  Matky  s aktivním genem Se  (tzv.  secretors)  mohou 

produkovat FucT2 a jejich mléko tedy obsahuje 2′fukosyllaktosu; matky, které nemají 

aktivní tento gen (tzv.  nonsecretors)  nemohou  produkovat  2′fukosyllaktosu. 

Analogicky to platí pro gen Le, matky s tímto aktivním genem jsou schopné produkovat 

FucT3, jejich mléko tedy obsahuje 3fukosyllaktosu, zatímco matky, které tento aktivní 

gen nemají, produkce 3fukosyllaktosy schopné nejsou. Na základě exprese těchto genů 

lze rozdělit mateřské mléko do čtyř skupin: první skupina je s aktivním Se  i Le genem 

(Se+Le+), mléko tedy obsahuje 2′fukosyllaktosu  i 3fukosyllaktosu, druhá skupina je 

s aktivním Se  genem,  ale neaktivním Le  genem  (Se+Le−),  matka  tedy  produkuje  jen 

2′fukosyllaktosu.  Třetí skupina má aktivní Le  gen a neaktivní Se  gen  (Se−Le+), 

dochází tedy k produkci  pouze  3fukosyllaktosy.  Matky patřící do poslední skupiny 

mají inaktivní oba geny  (Se−Le−), avšak i zde může být prokázáno stopové množství 

fukosylovaných oligosacharidů,  produkovaných pomocí FucT  nezávislých na těchto 

genech. Exprese genů Se  a  Le  hraje důležitou roli nejen při tvorbě HMOs, ale i při 
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tvorbě antigenů krevních skupin, čemuž se věnuje následující kapitola (1.2.3). Množství 

fukosylovaných oligosacharidů v mateřském mléce může být také ovlivněno věkem 

matky a fází laktace. 

Oligosacharidy mateřského mléka mají mnoho pozitivních účinků na kojence, mezi 

ně patří například jejich prebiotická schopnost.  Oligosacharidy  jsou odolné vůči 

nízkému pH v žaludku,  hydrolýze enzymů gastrointestinálního traktu 

a gastrointestinální absorpci.  Díky těmto vlastnostem mohou být  utilizovány 

prospěšnými bakteriemi, jako je například Bifidobakterium  infantis,  což přispívá 

k jejich  převaze ve střevní mikroflóře  [19,21].  Oligosacharidy mají i  antiadhezní 

schopnost. Jejich struktura je podobná struktuře  epiteliálních povrchových 

fukosylovaných glykanů  ve struktuře mucinu  a  glykolipidů. Tyto  glykany  slouží jako 

receptory zprostředkovávající vazbu bakterií. Konkrétně se jedná o schopnost vytvořit 

vazbu  s patogeny, které se tak  nenavážou  na  receptory  epiteliálních  buněk, čímž 

dochází ke snížení rizika bakteriálních infekcí [18,19]. Jedním z těchto patogenů může 

být například Campylobacter  jejuni – bakterie, která způsobuje průjmové onemocnění 

[19,22].  

Oligosacharidy snižují mezibuněčné interakce neutrofilů a monocytů s endoteliálními 

buňkami cév  [23].  Tyto interakce jsou zprostředkované selektiny  (Pselektinem 

a Eselektinem), které při zánětu přirozeně rozpoznávají fukosylované glykany na 

povrchu  neutrofilů a monocytů.  Dochází k vazbě, která způsobí zpomalení pohybu 

imunitních buněk v krevním řečišti, a je tak prvním krokem adhezní kaskády leukocytů 

na endoteliální buňky a jejich následného  průchodu  do tkání. Navázáním  HMOs  na 

selektiny je zabráněno vzniku vazby neutrofilů a monocytů se selektiny, imunitní buňky 

tedy putují řečištěm delší dobu a nedochází k okamžité imunitní reakci, čímž získáváme 

vyváženější imunitní odpověď  [24].  Za zmínku stojí také sialované HMOs,  jejichž 

rozkladem dochází k uvolnění kyseliny sialové, která je nezbytná pro vývoj mozku při 

syntéze gangliosidů a glykoproteinů [21]. 
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Obr. 3: Struktury některých fukosylovaných oligosacharidů a schéma jejich biosyntézy 
Biosyntéza fukosylovaných oligosacharidů probíhá v Golgiho aparátu pomocí FucT.  Na 
obrázku je znázorněna biosyntéza 3fukosyllaktosy pomocí FucT3. Jako akceptor zde vystupuje 
laktosa, donorem této reakce je GDPFuc (převzato z  [25] a upraveno). 

1.2.3  Systém krevních skupin AB0 a Lewisův systém krevních skupin 

Antigeny  krevních skupin  AB0 a Lewisova sytému  také patří mezi fukosylované 

glykany  [26].  Systém AB0  úzce souvisí s aktivitou  dvou  fukosyltransferas,  FucT1 

a FucT2  (EC  2.4.1.69).  Tyto  fukosyltransferasy se podílejí na biosyntéze H antigenu 

(viz Obr. 4, str. 19) jakožto prekurzoru, ze kterého vycházejí ostatní antigeny AB0 (A 

a B antigen). Fukosyltransferasy katalyzují připojení Fuc na terminální Gal prekurzoru 

antigenu H vazbou α(1→2). Na základě rozdílů ve vazbách v prekurzorových skeletech 

se  po  fukosylaci  rozlišuje několik typů H  antigenu, nejčastější je typ I a typ II. 

Prekurzor, ze kterého vychází H antigen  typu  I,  se skládá z βDGalp(1→3)βD

GlcNAcp(1→3)βDGalp(1→4)βDGlcpR, zatímco skelet,  ze kterého vychází typ 

II H antigenu, je βDGalp(1→4)βDGlcNAcp(1→3)βDGalp(1→4)βDGlcpR. 

Fukosyltransferasa  1  je zodpovědná  za  tvorbu  antigenu  H  typu  II  na  erytrocytech 

(antigeny poté vystupují jako glykolipidy), zatímco FucT2  katalyzuje syntézu 

H antigenu typu I ve slinách a dalších tělesných sekretech, kde antigeny vystupují jako 

glykoproteiny rozpustné ve vodě.  [27].  Vytvořený H  antigen může být modifikován 

připojením Gal pomocí α1,3galaktosyltransferasy (EC: 2.4.1.87) na Gal H antigenu za 

vzniku  vazby  α(1→3);  touto reakcí  vzniká antigen B.  Může dojít i k připojení 

NAcetylgalaktosaminu (GalNAc) na Gal vazbou α(1→3): tato reakce je katalyzována 
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enzymem α1,3Nacetylgalaktosaminyltransferasou (EC: 2.4.1.88) a dochází ke vzniku 

antigenu  A.  U krevní skupiny 0  už nedochází k žádné další reakci,  zůstává pouze 

antigen  H  [26].  Na základě antigenů AB0 systému jsou lidé děleni do čtyř skupin; 

skupina A, B, 0 a AB [28]. Lidé mající pouze prekurzor antigenu H se označují jako 

„Bombay“ fenotyp [29]. 

 

Obr. 4: Syntéza a struktura antigenů AB0 systému krevních skupin 
Schéma zachycuje syntézu antigenů A a B. Z prekurzoru typu I dochází pomocí FucT2 
k syntéze antigenu H, který poté může být modifikován pomocí α1,3galaktosyltransferasy za 
vzniku  antigenu  B  nebo může dojít  k připojení GalNAc na Gal vazbou α(1→3), což je 

katalyzováno α1,3Nacetylgalaktosaminyltransferasou (převzato z [30] a upraveno).  
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Fukosylované antigeny můžeme najít i u Lewisova systému krevních skupin  [31]. 

Antigeny  Lewisova systému  Lea  a  Leb  jsou velmi podobné antigenům AB0 systému, 

jelikož  vychází ze stejného prekurzorového skeletu jako antigen H typu I. Vznik 

Lewisových antigenů  Lea  a  Leb  souvisí s expresí genů pro FucT2  (Se;  secretor  gen) 

a FucT3  (Le;  Lewis  gen);  pokud jsou tyto geny aktivní (alespoň jedna alela je 

dominantní), tak dochází k produkci těchto enzymů. Fukosyltransferasa  3  katalyzuje 

připojení Fuc  na  GlcNAc  vazbou  α(1→3)  nebo  α(1→4), čímž vzniká antigen Le
a, 

který zároveň slouží jako prekurzor pro antigen Le
b. Antigen Leb vzniká připojením Fuc 

na Gal vazbou α(1→2). Antigen Leb může vznikat pomocí FucT3 i z antigenů A a B 

AB0 systému. V závislosti na produkci enzymů může docházet jen k tvorbě některého 

z antigenů. Antigen Leb je přítomný pouze za přítomnosti obou dvou transferas. 

Výskyt Lewisových  antigenů je zaznamenán  na  povrchu  erytrocytů,  epiteliálních 

buněk gastrointestinálního traktu či jater  [32]. Syntéza Lewisových antigenů přirozeně 

probíhá na epiteliálních  střevních buňkách a na erytrocyty se dostávají až adsorpcí 

pasivně.  

1.3  Obecný úvod do α-L-fukosidas 

αLFukosidasy (EC 3.2.1.51), jsou exoglykosidasy katalyzující hydrolýzu terminální 

αLfukosy  (vazby α(1→2), α(1→3), α(1→4) nebo α(1→6)) z neredukujícího konce 

glykokonjugátů,  jako  jsou oligosacharidy, glykoproteiny a glykolipidy  [3,21,25]. Řadí 

se  do  tří  rodin  glykosidhydrolas,  GH29,  GH95  a  GH151  podle systému CAZY 

(angl. CarbohydrateActive enZYmes). Rodina GH151 je nově vzniklá. αLFukosidasy 

z rodiny GH29 využívají klasický mechanismus retenujících glykosidas (zachování 

anomerní konfigurace,  jak  je  popsáno v kapitole  1.1.2.), zatímco αLfukosidasy 

z rodiny GH95 jsou enzymy invertující  (anomerní konformace není zachována). 

αLFukosidasy z rodiny GH151 původně patřily do ostatních dvou rodin, proto mohou 

mít mechanismus jak invetující, tak retenující. Do rodiny GH151  se řadí například 

αLfukosidasa z Bifidobacterium longum.  

U αLfukosidas z rodiny GH29 byla za vhodných podmínek pozorována mimo 

hydrolytickou aktivitu i aktivita transglykosylační, která může být využita pro syntézu 

(viz  Obr.  5,  str.  21)  [3].  Rodinu GH29 lze rozdělit na dvě podrodiny: GH29A 

a GH29B. αLFukosidasy patřící do rodiny GH29A štěpí nejen vazbu α(1→2) mezi 

Fuc  a Gal, ale i vazby α(1→3), α(1→4)  mezi  Fuc  a  GlcNAc.  Pro  transglykosylační 

aktivitu využívají 4nitrofenylαLfukopyranosid  (pNPFuc)  jako  donor  pro syntézu 
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α(1→2) vazby. Podrodina αLfukosidas  GH29B štěpí výhradně vazby α(1→3) 

a α(1→4) mezi Fuc a GlcNAc. Pro syntetické reakce  těchto vazeb nelze použít donor 

pNPFuc, což je velkou nevýhodou  –  často se  jako  donor  používá 3fukosyllaktosa, 

která je ale oproti pNPFuc mnohonásobně dražší (3fukosyllaktosa:  550  $  /  50  mg; 

pNPFuc: 675 $ / 5g; Carbosynth Ltd, UK, 07/2021) 

Výhodou αLfukosidas oproti fukosyltransferasam je nižší substrátová specifita, která 

umožňuje využití dostupných substrátu,  jako  je  již zmiňovaný pNPFuc.  Akceptory 

transglykosylačních reakcí mohou být pNPglykosidy, laktosa nebo různé 

alkoholy [12]. Problém pro syntézu představuje převažující hydrolytická aktivita, která 

se projevuje štěpením substrátu a sekundárním štěpením produktu. Vzhledem k vysoké 

hydrolytické aktivitě při transglykosylačních reakcí se nyní u αLfukosidas využívá 

řízených mutací, které snižují hydrolytickou aktivitu a zvyšují aktivitu 

transglykosylační [25].  

 

Obr. 5: Enzymová aktivita αLfukosidas z rodiny GH29 
αLFukosidasy  z rodiny GH29 vykazují i transglykosylační aktivitu, která může být využita 

pro syntézu.  Problém zde představuje hydrolýza substrátu a následně i sekundární hydrolýza 

vzniklého produktu, která podstatně snižuje potenciální výtěžek syntetické reakce 
(převzato z [33] a upraveno).  
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1.4 α-L-Fukosidasa z Thermotoga maritima 

1.4.1 Rekombinantní proteiny a řízená evoluce 

Rekombinantní proteiny jsou proteiny vyrobené pomocí genových modifikací. Tyto 

proteiny jsou kódované rekombinantní DNA, což  je uměle vytvořená molekula, která 

vzniká vložením celého genu nebo části genomu organismu do DNA jiného organismu. 

Gen může být vložen  například do plazmidu nebo do  bakteriofágu.  Pokud  je  tento 

plazmid vložen do hostitele (označováno jako transformace), může hostitel na základě 

své genetické informace produkovat rekombinantní protein  [34,35]. Hostitelskými 

buňkami bývají často bakterie nebo kvasinky, jako je například Escherichia coli, která 

je výhodná, jelikož se jedná o dobře prozkoumaný a rychle se množící organismus [36]. 

Význam rekombinantních proteinů je rozsáhlý, jako příklad můžeme uvést 

rekombinantní protilátky a jejich význam jak v terapii, tak v diagnostice [37]. 

Řízená evoluce (angl.  directed  evolution)  je  metoda využívaná v proteinovém 

inženýrství  [38,39]. Tato metoda využívá náhodné mutageneze  ke zlepšení vlastností 

proteinů. Provedení může být přímo v živém organismu nebo  in vitro. Při této metodě 

dochází k napodobení přirozeného cyklu evoluce v laboratorním prostředí  s  cílem 

vzniku genu, který lze použít k syntéze proteinu. V prvním kroku  je výchozí gen 

mutován  pomocí chemických mutagenů nebo  chybové polymerázové řetězové reakce 

(angl.  errorprone  polymerase  chain  reaction,  epPCR).  V dalším kroku je provedena 

detekce mutantů s vylepšenými vlastnostmi, což probíhá pomocí screeningu; mutované 

geny  jsou  exprimovány v  E.  coli,  je  stanovena  jejich  aktivita,  jsou vybrány  klony 

s požadovanými vlastnostmi a  je zjištěna jejich nukleotidová sekvence, a tím i mutace 

zodpovědné za změnu vlastností enzymu  porovnáním  se sekvencí před provedením 

řízené evoluce. Řízenou evoluci lze využít k pro navrhování modifikovaných proteinů 

nebo pro studium evolučních principů v laboratoři.  

1.4.2 Thermotoga maritima  

Thermotoga  maritima  je  hypertermofilní anaerobní bakterie patřící do kmenu 

Thermotogae  [23]. Tato bakterie byla poprvé objevena v sedimentu  v geotermální 

oblasti poblíž ostrovu  Vulcano  v Itálii;  její přirozený výskyt se omezuje  na 

hydrotermální průduchy a horké prameny. Jako jedna z mála bakterií roste při teplotě 

55–90 °C, což může naznačovat, že se pravděpodobně jedná o velmi starý organismus, 

jelikož další organismy schopné žít v těchto podmínkách spadají už jen do domény 

Archea [38].  
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Z hlediska fyziologie jsou tyto bakterie obaleny zvláštní membránou nazvanou 

tóga [43]. Jejich tvar je tyčinkovitý, jsou nesporulující  a gramnegativní.  Jejich 

metabolismus je založený  na  katabolismu cukrů  (tzv.  chemoorganotrofní 

metabolismus), čímž dochází k produkci CO2 a H2 jako vedlejších produktů při kvašení. 

Bakterie je také schopná metabolizovat celulosu [42].  

Genom T. maritima kóduje 1877 proteinů a je z 24 % shodný se členy domény Archea 

[45,45]. Genom obsahuje množství genů, které se podílejí na metabolismu cukrů, jako 

je i gen pro αLfukosidasu (Tmαfuc). Známý je také gen pro [Fe]hydrogenasu, která je 

zodpovědná za výrobu plynného H2 při katabolismu cukrů. 

1.4.3 Mutantní Tmαfuc a její využití k syntéze HMOs 

Divoký typ  Tmαfuc  patří do rodiny GH29,  konkrétně do podrodiny A. Enzymy této 

podrodiny  jsou  schopny  štěpit a syntetizovat vazbu α(1→2)  mezi  Fuc  a  Gal  [3,44]. 

Z hlediska  struktury  je  Tmαfuc  hexamer tvořený dvěma doménami  –  Nterminální 

doménou a Cterminální doménou (viz. Obr. 6, str. 24). Nterminální doména je tvořena 

(β/α)8barelem  a  Cterminální doména má strukturu  βsendviče. Aktivní centrum se 

nachází na  konci  βřetězců  4  (nukleofil  D224)  a  6 (kyselina/báze  E266). Celková 

struktura je tvořena dvěma trimery, které spolu interagují a tvoří hexamer. 
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Obr. 6: Struktura divokého typu Tmαfuc–monomer 
Nterminální doména (červeně)  je tvořena  (β/α)8barelem  a  Cterminální doména (žlutě) má 

strukturu βsendviče. Aktivní centrum (zeleně) se nachází na konci konci βřetězců 4 (nukleofil 

D224) a 6 (kyselina/báze E266) (převzato z [44] a upraveno).  

U  divokého typu Tmαfuc byla také zaznamenána transglykosylační aktivita  [25,45]. 

S tímto enzymem bylo provedeno několik reakcí  (viz Obr. 7, str. 25). Při první  reakci 

docházelo a k přenosu  fukosylu z pNPFuc (donor) na pNPFuc  (akceptor), docházelo 

tedy  k propojení dvou Fuc  vazbou  α(1→3)  –  tuto reakci můžeme označit jako 

autokondenzaci, angl. selfcondensation. Dalším příkladem transglykosylační reakce  je 

přenos fukosylu  z  pNPFuc  (donor)  na  4nitrofenylβDgalaktopyranosid  (pNPGal) 

(akceptor), čímž došlo ke vzniku produktu αLFucp(1→2)DGalppNP. Osanjo a kol. 

(2007) ve své práci také zmiňují  pokusy o syntézu sacharidu  podobnému 

2´fukosyllaktose  pomocí divokého typu  Tmαfuc  [25].  Jako  akceptor  v této reakci 

vystupuje  βDGalp(1→3)βDGlcpPh  a  donorem  je  pNPFuc.  Autor uvádí, že 

výtěžky této reakce byly malé (7 %) [25]. 

   



25 
 

 

Obr. 7: Schéma znázorňující transglykosylační aktivitu divokého typu Tmαfuc – Osanjo 
a kol. (2007) [25] 
Ve všech znázorněných reakcích vystupuje pNPFuc jako donor. Akceptorem první reakce (A) 
je  pNPFuc,  produktem  je  αLFucp(1→3)LFucppNP. Ve druhé reakci (B)  vystupuje  jako 
akceptor pNPGal , produkt je αLFucp(1→2)DGalppNP. Třetí reakce (C) zobrazuje pokus 
o syntézu sacharidu podobnému 2´fukosyllaktose,  tedy  αLFucp(1→2)DGalp(1→3)βD
GlcpPh,  jako  akceptor  zde  vystupuje  βDGalp(1→3)βDGlcpPh  (vytvořeno v programu 
ChemDraw). 

Syntézou 2´fukosyllaktosy  pomocí divokého typu Tmαfuc  se  zabývali 

GuzmánRodríguez  a  kol.  (2018)  [45].  Při syntéze 2´fukosyllaktosy  byl  jako  donor 

použit pNPFuc,  akceptorem  byla  Lac  (viz  Obr.  8,  str.  26),  reakce probíhala 

v acetátovém pufru  pH  5  po  dobu  tří  hodin při 60 °C.  Byl optimalizován poměr 

donor/akceptor.  Nejvyššího výtěžku 2´fukosyllaktosy (32 %) bylo dosaženo při 

poměru 1/1000. Pro reakce s dalšími oligomery, např. laktoNtetraosou, může být tento 

poměr velice nevýhodný,  protože je tento  akceptor  v porovnání s Lac velice drahý 

(Lac: 60  $  /  500  g,  laktoNtetraosa:  450  $  /  25  mg;  Carbosynth  Ltd,  UK  07/2021). 

Přítomnost produktu byla  potvrzena  pomocí hmotnostní spektrometrie 

(angl. mass spektrometry, MS) s využitím matricí asistované laserové desorpce/ionizace 

(angl. matrix assisted  laser desorption/ionization, MALDI TOF), avšak produkt nebyl 

izolován.  
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Obr. 8: Reakční schéma syntézy 2´fukosyllaktosy  pomocí divokého typu Tmαfuc  – 
GuzmánRodríguez a kol. (2018) [45] 
Jako  donor  byl  v reakci použit pNPFuc,  akceptorem  byla  Lac  (vytvořeno v programu 
ChemDraw). 

Vzhledem  k tomu, že zmiňované syntetické reakce katalyzované divokým typem 

Tmαfuc  měli  jen  velmi malé výtěžky (7% výtěžek syntézy 

αLFucp(1→2)DGalppNP)  nebo bylo nutné použít velký nadbytek akceptoru 

(1/1000),  tak byl enzym podroben řízené evoluci, při níž došlo k mutacím zlepšujícím 

jeho transglykosylační aktivitu [25]. Byly zavedeny tři mutace (T264A, Y267F, L322P) 

v aminokyselinové sekvenci blízko aktivního centra enzymu, které zajistily lepší přístup 

substrátu  do aktivního centra a  tím pádem lepší průběh reakce.  Pozitivní  vliv  na 

transglykosylaci měla také mutace Y237H. Mimo tyto mutace byly vyzkoušeny i další, 

které však neměly  významný  efekt na transglykosylační aktivitu enzymu  nebo 

nevykazovaly efekt žádný,  například mutace G226S.  Mutantní Tmαfuc  si  zachovala 

60 %  enzymové aktivity  (hydrolytické)  divokého typu  Tmαfuc  a  výtěžek 

transglykosylačních reakcí se zvýšil ze 7 % na více než 60 %.  
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2 Cíl práce  

  Exprese mutantní αLtransfukosidasy G226S/Y237H/T264A/L322P z Thermotoga 

maritima v Escherichia  coli z plasmidů připravených v laboratoři a purifikace 

enzymu afinitní chromatografií 

 

  Optimalizace enzymové αLfukosylace vybraných sacharidových  akceptorů za 

použití substrátu 4nitrofenylαLfukopyranosid 

 

 

  Izolace fukosylovaného produktu a jeho charakterizace 
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3 Experimentální část 

3.1  Seznam použitých chemikálií 

Acetonitril (VWR Chemicals, Česká republika) 

Akrylamid (VWR Chemicals, Česká republika) 

Bradfordovo činidlo – Protein Assay Dye Reagent Concentrate (BioRad, USA) 

Bromfenolová modř (Serva, Německo) 

Chloramfenikol (Fluka BioChemika, Švýcarsko) 

Chlorid sodný (LachNer, Česká republika) 

Coomasie Brilliant Blue (USB Corporation, USA) 

Destilovaná a ultračistá voda (filtrační zařízení WATREX) 

Dihydrogenfosforečnan sodný mohohydrát (Carl Roth, Německo) 

Dihydrogenfosforečnan draselný (LachNer, Česká republika) 

Dithiotreitol (DTT) (SigmaAldrich, USA) 

Dodecylsíran sodný (SDS) (Serva, Německo) 

Ethanol (VWR Chemicals, Česká republika) 

Ethylendiamintetraacetát (EDTA) (Carl Roth, Německo) 

Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Escherichia coli TOP 10 (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Extrakt z kvasnic (Oxoid, Česká republika) 

Fenylmethylsulfonylfluorid (PMSF), (SigmaAlrich, USA) 

αLFukopyranosa (Biosynth Carbosynth, Velká Británie) 

βDGalaktopyranosa (Biosynth Carbosynth, Velká Británie) 

Glycerol dvakrát destilovaný 99,5 % (VWR Chemicals, Česká republika) 

Glycin (VWR Chemicals, Česká republika) 

Hliníkové destičky potažené vrstvou silikagelu (MachereyNagel, Německo) 

Hydroxid amonný (LachNer, Česká republika) 

Hydroxid sodný (LachNer, Česká republika) 
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Imidazol (SigmaAldrich, USA) 

Isopropyl1thioβDgalaktopyranosid (IPTG), (SigmaAlrich, USA) 

Kanamycinsulfát ( SERVA Electrophoresis GmbH, Německo) 

Kyselina citronová (LachNer, Česká republika) 

Kyselina octová (VWR Chemicals, Česká republika) 

Kyselina sírová (VWR Chemicals, Česká republika) 

Laktosa (Lachema, Česká republika) 

4NitrofenylαLfukopyranosid ( Biosynth Carbosynth, Velká Británie) 

4NitrofenylβDgalaktopyranosid (Senn Chemicals, Švýcarsko) 

Nízkomolekulární proteinový standard – Amersham LMW Calibration Kit for SDS 
Electrophoresis (GE Healthcare, Velká Británie) 

N,N´methylenbisakrylamid (SigmaAldrich, USA) 

Peroxosíran amonný (USB Corporation, USA) 

Plasmid  nesoucí gen pro mutantní Tmαfuc  ve  vektoru  pET28a(+) 
(Generay Biotech Co., Ltd, Čína) 

Tetramethylethylendiamin (TEMED) (SigmaAldrich, USA)  

TrisCl (SigmaAldrich, USA) 

Trypton (Oxoid, Česká republika) 

Uhličitan sodný (Lachema, Česká republika) 

3.2 Seznam roztoků a médií 

12% SDS gel:  

  Separační gel:  1,6  ml  H2O;  2,0  ml  30%  akrylamid  mix  (29%  akrylamid,  1% 

N,N´methylenbisakrylamid); 1,3 ml TrisCl (1,5 M, pH 8,8); 0,05 ml 10% SDS; 

0,05 ml 10% (NH4)2S2O5; 0,002 ml TEMED 

  Zaostřovací gel:  3,4  ml  H2O;  0,83  ml  30%  akrylamid  mix;  0,63  ml  TrisCl 

(1,5 M,  pH 6,8);  0,05  ml  10%  SDS;  0,05  ml  10%  (NH4)2S2O5;  0,005  ml 

TEMED 

  5× koncentrovaný vzorkový pufr (5 ml): 0,151 g Tris; 0,3855 g DTT; 0,5 g SDS; 

0,025 g bromfenolová modř; 1,25 ml glycerol 
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  5× koncentrovaný elektrodový pufr (1 l): 5 g SDS; 15 g Tris; 94 g glycin 5% 

kyselina sírová (H2SO4) v ethanolu 

Bradfordovo činidlo:  0,01%  Coomassie  Brilliant  Blue  G250;  4,7%  ethanol;  8,5% 

kyselina fosforečná v destilované vodě 

Barvicí roztok (100 ml): 0,25 g Coomasie Brilliant Blue R250; 45 ml methanol; 45 ml 

H2O; 10 ml 99% kyselina octová 

BrittonůvRobinsonův pufr: 0,04 M kyselina fosforečná; 0,04 M kyselina fenyloctová; 

0,04 M kyselina boritá; 0,2 M hydroxid sodný, pH 2–12 

Ekvilibrační pufr: 10 mM Na2HPO4; 10 mM NaH2PO4, pH 6,5 

Eluční pufr: 10 mM Na2HPO4; 10 mM NaH2PO4; 500 mM imidazol, pH 6,5 

Elektrodový pufr: 25 mM TrisHCl; 150 mM glycin; 10 % SDS 

Fosfátový pufr PBS pH 7,5: 8,76 g 0,15 M NaCl; 6,9 g 0,05 M NaH2PO4  H2O; 1000 ml 

ultračisté vody 

LuriaBertani médium (LB médium; 100 ml): 1 g trypton; 0,5 g kvasničný extrakt; 1g 

NaCl 

LuriaBertani  agar  médium  (LBA médium;  100 ml): 1 g trypton; 0,5 g kvasničný 

extrakt; 1 g NaCl; 2 g agarosa 

McIlvaine pufr: 50 mM kyselina citronová; 100 mM Na2HPO4  

Odbarvovací roztok (1l): 350 ml ethanol; 100 ml kyselina octová; 550 ml H2O 

TB médium angl.  Terrific  Broth:  1,2%  (w/v)  trypton,  2,4%  (w/v)  extrakt  z  kvasnic, 

0,4% (v/v) glycerin, 17mM KH2PO4, 72mM K2HPO4  

Trypton; 4 ml glycerol; 17mM KH2PO4; 72mM K2HPO4 

Vyvíjecí fáze na tenkovrstvou chromatografii  (500  ml):  350  ml  propan2ol;  100  ml 

H2O; 50 ml 30% vodného roztoku NH4OH 

3.3 Přístrojové vybavení  

Äkta Prime Plus (Amersham Biosciences, Velká Británie) 
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ÄKTA purifier (Amersham Biosciences, Sweden) 

Aparatura na SDSpolyakrylamidovou elektroforézu (BioRad, USA) 

Bruker Avance IIITM HD 400 MHz (Bruker, Velká Británie) 

Centrifugy:  Minicentrifuge  Eppendorf  MiniSpin  (Eppendorf,  USA),  Eppendorf 

Centrifuge 5804 R (Eppendorf, USA), Sorvall RC 6 Plus Centrifuge (Thermo Scientific, 

USA), Universal 320 R (Hettich, Německo) 

Kolona na gelovou permeační chromatografii  SUPERDEX  200  10/300  GL 

(GE Healthcare, Velká Británie) 

Laminární box MSC 9 (Jouan, Velká Británie) 

Lyofilizátor Lyovac GT2 (Leybold GmbH, Německo) 

pH metr pH 211 Microprocessor pH Meter (Hanna Instruments, ČR) 

Purifikační kolona HisTrap HP Sepharose (GE Healthcare, Velká Británie) 

Sběrač Pump P1 (Pharmacia Biotech, USA) 

Sonikátor UP50 H Ultra Sonic Processor (Ultrasound Technologies, Velká Británie) 

Spektrofotometr UV1700 Pharma SPec UVViS (Shimadzu, Německo) 

Termomixér Eppendorf Thermomixer Comfort (Eppendorf, USA) 

Třepačka IKA KS 4000 ic control (Schoeller, Česká republika) 

UV lampa, UV 240 (A. KrüssOptronic, Německo) 

Váhy Precisa 80A200M (Swiss Quality, Švýcarsko) 

Váha SECURA1241S Secura 1241S (Sartorius AG, Německo) 

Vakuová filtrace (Milford, MA 01757, USA) 

Vortex Grantbio (Grant Instruments, Velká Británie) 

3.4  Seznam komerčních setů 

High Pure Plasmid Isolation Midi Kit (Roche, Švýcarsko) 
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3.5 Produkce mutantní α-L-transfukosidasy 

3.5.1 Transformace plazmidu do E. coli TOP10 a BL21 (DE3) pLysS  

Nejprve  byla  provedena  transformace  do  E.  coli  TOP10.  Bylo  zahříváno 100 ml 

sterilního média LBA, dokud nedošlo k rozpuštění agaru. Následně bylo přidáno 100 µl 

antibiotika kanamycin (50 µg/ml; H2O), médium bylo poté přelito do Petriho misek ve 

vrstvě cca 1 cm a agar byl ponechán ztuhnout v laminárním boxu.  

Během tohoto úkonu byly na ledu rozmrazovány kompetentní buňky E.  coli  Top10 

(100  µl), takto byl rozmrazován i plazmid  nesoucí gen  pro  Tmαfuc  ve  vektoru 

pET28a(+)  (NcoI/BamHI)  a  rezistenci  na  kanamycin  (viz příloha 1).  Plazmid  byl 

transformován tepelným šokem při 42 °C po dobu 75 s v termomixéru. Poté byly buňky 

regenerovány přídavkem 1 ml LB media a inkubovány  1  hodinu  v  termomixéru při 

37 °C a 350 ot./min. Buňky byly následně  odstředěny  v centrifuze,  10 minut při 

12 600 × g.  Po odstředění bylo odpipetováno 800  µl  supernatantu  a  peleta  byla 

resuspendována ve  zbylém  supernatantu.  Resuspendované buňky (100  µl)  byly 

naočkovány na Petriho misku a rozetřeny sterilní hokejkou do zaschnutí. Petriho misky 

byly  přes noc inkubovány při 37 °C  v termostatu. Veškerá manipulace  s buňkami 

a plazmidem byla prováděna asepticky v laminárním boxu. 

Po  izolaci  plazmidu  v preparativním množství  (3.5.2)  byla provedena ještě jedna 

transformace  a  to do  kompetentních buněk E.  coli BL21  (DE3) pLysS.  Transformace 

byla  provedena  stejným způsobem jako do kompetentních buněk E.  coli  TOP10 

s rozdílem, že plazmid nesl rezistenci na chloramfenikol a kompetentní buňky byly 

rezistentní na kanamycin, byly tedy použity dvě antibiotika. Koncentrace antibiotik při 

přípravě média byla kanamycin (50 µg/ml;  H2O),  chloramfenikol  (35  µg/ml;  96% 

ethanol). 

3.5.2 Izolace plazmidu v preparativním množství 

Médium LB (100 ml) se 100  µl  antibiotika  kanamycin  (50  µg/ml;  H2O)  v  500  ml 

Erlenmayerově baňce bylo zaočkováno  jednou kolonií z Petriho  misky.  Tato  kultura 

byla kultivována 14 hodin při 37 °C a 250 ot./min. Narostlá kultura byla následující den 

odstředěna na centrifuze při 4500 ×  g a 80 °C v 50 ml kyvetách a zpracována 

komerčním setem „High  Pure  Isolation  Midi  Kit“  pro  izolaci  DNA, který obsahoval 

pufry  a  kolony  sloužící k zachycení  DNA.  Po odstředění  byla  peleta  resuspendována 

v 8 ml  pufru  obsahujícím RNAsu  („Suspension  Buffer“), po promíchání bylo přidáno 

8 ml  lyzačního pufru („Lysis  Buffer“). Buněčná suspenze byla  následně jemně 
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promíchána  a inkubována  2 minuty na ledu. Dále bylo přidáno 8 ml neutralizačního 

pufru („Neutralisation  Buffer“)  a po promíchání inkubováno  na  5  min  na  ledu,  čímž 

došlo k vytvoření „bílých vloček“. Mezitím  byla  kolona  promyta  2,5  ml  pufru 

(„Equilibration  Buffer“).  Následně byl lyzát  zfiltrován přes skládaný filtr  a filtrát byl 

jímán na kolonu. Poté bylo přímo do kolony přidáno 2×4 ml promývacího pufru („Wash 

Buffer“). Po promytí kolony bylo následně přidáno 2×2,5 ml elučního pufru („Elution 

Buffer“) předehřátého na 50 °C, čímž byl eluován plazmid do sterilní polyethylenové 

zkumavky.  K roztoku  plasmidu  bylo  dále přidáno 3,6  ml  propan2olu  a  roztok  byl 

inkubován přes noc při 4 °C. Následující den byl  roztok s vysráženou DNA postupně 

odstředěn v centrifuze v 1,5 ml mikrozkumavce po dobu 30 minut při 4 °C a 16 200 × g. 

Následně byl  supernatant odpipetován,  peleta  byla  opatrně opláchnuta 1  ml  sterilního 

70% ethanolu znovu odstředěna po dobu 10 minut při 16 200 × g a 4 °C. Ethanol byl 

odpipetován a peleta byla ponechána vyschnout při laboratorní teplotě přes noc. Suchá 

peleta  byla následně rozpuštěna ve  100  µl  sterilní vody.  Roztok  plasmidu  byl  poté 

uchován přes noc při 4 °C. 

Následně byla  spektrofotometricky  stanovena  koncentrace  plazmidu  při 260 nm, 

koncentrace proteinů při 280 nm a čistota připraveného plazmidu:  

č𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 =
𝐴(260)

𝐴(280)
 

Hodnota zlomku odpovídající čisté DNA by měla být přibližně 1,8. Hodnota, která je 

výrazně nižší, značí, že je roztok výrazně kontaminován proteiny. 

3.5.3 Kultivace E.coli BL21 (DE3) pLysS 

Izolovaná kolonie E.  coli Bl21  (DE3)  s transformovaným plazmidem by zaočkována 

do 60 ml LB media pod selekčním tlakem kanamycinu (50  g/ml;  H2O) 

a chloramfenikolu (35 g/ml; 96% ethanol). Tato prekultura byla inkubována přes noc 

při 37 °C a 220 ot./min . 

Následující den bylo připraveno  600  ml TB média  (složení viz kapitola 3.2) 

v   třílitrové  Erlenmayerově baňce a  do  ní  bylo přidáno 600  µl  antibiotika  kanamycin 

(50 µg/ml;  H2O)  a  600  µl  antibiotika  chloramfenikol  (50  µg/ml;  96%  ethanol).  Poté 

bylo  médium zaočkováno celou prekulturou a  inkubováno  při 37 °C a 140 ot./min. 

Průběh kultivace byl sledován pomocí spektrofotometru při 600 nm. Až optická denzita 

dosáhla hodnoty  mezi  0,6  a  0,8,  byla indukována exprese proteinu přídavkem  IPTG 
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(0,5 mM).  Kultura  byla  dále  inkubována  při 25 °C a 120  ot./min  po  dobu  24  hodin. 

Narostlé bakterie byly odstředěny v centrifuze  po  dobu  20  minut,  3700  ×  g při 4 °C. 

Biomasa byla dále převedena do polyethylenové zkumavky a zamražena. 

3.5.4 Purifikace mutantní Tmαfuc chelatační afinitní chromatografií 

Zmražená biomasa byla resuspendována pomocí vychlazeného  ekvilibračního  pufru 

(10 ml) s přídavkem, 200 μl PMSF (1 mM; inhibitor proteas) a bylo provedeno 8 cyklů 

sonikace na ledu (1 min sonikace a 2 min pauza) s 52% amplitudou. Po sonikaci byla 

suspenze odstředěna na centrifuze po dobu 20 min při 4 °C a 13 500 × g. Po odstředění 

byl supernatant přelit do čisté zkumavky, přefiltrován přes 0,8 μm  filtr  a  roztok  byl 

připraven pro nanesení na kolonu.  

Enzym  Tmαfuc (nesoucí histidinovou kotvu) byl purifikován chelatační afinitní 

chromatografií  (Ni2+)  na koloně na bázi sepharosy HisTrap HP (5 ml) za použití 

nízkotlaké chromatografické sestavy Äkta Prime  Plus.  Purifikace  byla  provedena 

s využitím histidinové kotvy na proteinu. Histidin je schopný  za pH neutrálního až 

alkalického sdílet volný elektronový pár imidazolového kruhu s volným orbitalem kovu. 

Protein je navázán přes dva imidazolové kruhy histidinu na Ni
2+ iont zachycený pomocí 

nosiče na koloně, ostatní proteiny jsou vymyty. Koordinační vazba proteinu a Ni
2+  je 

poté narušena přídavkem volného imidazolu, či snížením pH, čímž dojde k protonaci 

dusíku imidazolového kruhu histidinu a dochází k eluci  proteinu  [46].  Nejprve  byla 

kolona promyta 100 ml přefiltrované ultradestilované vody a dále 100 ml ekvilibračního 

pufru, průtok byl nastaven na 5 ml/min. Vzorek  doplněný ekvilibračním pufrem na 

50 ml byl následně nanesen na kolonu s nastaveným průtokem 1 ml/min, poté byla 

kolona promyta přibližně 100 ml ekvilibračního pufru, čímž byly odstraněny 

nespecificky vázané proteiny. Enzym Tmαfuc byl následně izokraticky eluován elučním 

pufrem, přičemž byly sesbírány všechny frakce do jedné zkumavky při průtoku 

2 ml/min. Sesbíraný eluát (všechny frakce spojeny) obsahující Tmαfuc byl analyzován 

pomocí Bradfordova činidla,  kdy  byla měřena absorbance proteinů  při 595 nm  (viz 

kapitola 3.6.1).  

Spojené eluáty  obsahující proteiny byly  následně dialyzovány  ve 2×7 litrech 

dialyzačního pufru (PBS)  24  hod.  Po dialýze byl roztok  zfiltrován přes sterilní filtr 

(0,22 µm) a byla znovu stanovena koncentrace proteinů podle Bradforda 

(kapitola 3.6.1). 
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3.5.5 Purifikace Tmαfuc pomocí gelové permeační chromatografie 

Enzym byl  zakoncentrován ultrafiltrací ve 4ml centrifugačním filtru a byl  separován 

pomocí gelové permeační chromatografie (angl. gel  permeation chromatography, 

GPC),  která rozděluje molekuly na základě velikosti. Menší molekuly více interagují 

s kolonou, proto jsou jejich retenční časy delší než u velkých molekul, které projdou 

kolonou  rychleji  [47].  Kolona  Superdex  200  10/300  GL  byla nejprve ekvilibrována 

přibližně 12 hodin (50 mM sodnofosfátový pufr, 150 mM NaCl, 0,5 ml/min) a následně 

byl naneseno 70 mg proteinu pomocí dávkovací smyčky. Byly sbírány frakce o objemu 

2 ml. Jednotlivé frakce byly analyzovány pomocí elektroforézy v polyakrylamidovém 

gelu  v přítomnosti dodecylsíranu sodného (SDSPAGE)  a  byla  u  nich  stanovena 

koncentrace proteinů metodou podle Bradforda (viz kapitola 3.6.1).  

3.6 Charakterizace mutantní Tmαfuc 

3.6.1 Stanovení čistoty a koncentrace mutantní Tmαfuc 

Po  purifikaci  enzymu  byla stanovena koncentrace proteinů podle Bradforda. 

Bradfordova metoda je založena na interakci proteinů (nejvíce bazické aminokyseliny: 

His, Lys, Arg) s barvivem Coomassie Brilliant Blue G250, přičemž dochází k barevné 

změně roztoku z hnědé na modrou  [48]. Měření bylo provedeno odebráním 100 μl 

vhodně ředěného enzymu, ke kterému byl přidán 1 ml Bradfordova činidla. Tato směs 

byla promíchána a za laboratorní teploty inkubována po dobu 15 minut. Následně byla 

změřena absorbance při 595 nm.  Kalibrace  byla  provedena  na  imunoglobulin  G, 

viz Obr. 9, str. 36. 

 Následně byla  provedena  SDSPAGE.  Gel umožňuje separaci látek díky zesíťování 

gelu a elektroforetické pohyblivosti dělených látek. Látky se zde dělí na základě jejich 

molekulové hmotnosti, malé molekuly prostupují gelem dál, zatímco velké molekuly se 

zpožďují. Denaturaci proteinů napomáhá SDS, také udává proteinům negativní náboj. 

Redukci disulfidických můstků zajišťuje DTT [49]. Byl připraven 12% separační SDS 

gel, který byl poté nalit mezi dvě skla očištěná ethanolem, skla byla zasazena  do 

aparatury. Separační gel byl poté převrstven 1 ml destilované vody a ponechán ztuhnout 

v termostatu  při 35  °C. Po ztuhnutí gelu byla destilovaná voda slita  a  na  ztuhlý 

separační gel byl nalit 5% zaostřovací SDS gel, do gelu byl zasazen hřebínek a gel byl 

ponechán ztuhnout při laboratorní teplotě. Dále byly  připraveny  vzorky  (20–40  mg 

proteinu).  K vzorkům byl přidán vzorkový pufr  (složení viz kapitola 3.2)  a  proteiny 

byly  denaturovány při 99 °C po dobu 5 min  a krátce odstředěny  ve stolní 
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minicentrifuze. Následně byly vzorky a nízkomolekulový proteinový standard (angl. low 

molecular weight, LMW) naneseny do drah gelu, aparatura byla naplněna elektrodovým 

pufrem  a  připojena ke  zdroji  napětí;  separace probíhala při  130  V.  Po ukončení 

elektroforézy byl gel barven v roztoku Coomasie Blue a poté odbarven v odbarvovací 

lázni (složení viz kapitola 3.2). Gel byl uchován v roztoku 1% kyseliny octové. 

 

Obr. 9: Kalibrační přímka závislosti absorbance na koncentraci imunoglobulinu G 

3.6.2 Stanovení hydrolytické aktivity mutantní Tmαfuc a β-galaktosidasy 

z E. coli 

Stanovení aktivity bylo provedeno spektrofotometricky při 420 nm. Měří se 

absorbance  4nitrofenolu odštěpeného ze substrátu, který  má ve formě 

4nitrofenolátového aniontu v bazickém prostředí žlutou barvu. Jako substrát pro měření 

aktivity mutantní Tmαfuc byl použit pNPFuc v pufru McIlvaine pH 4,0 (schéma reakce 

viz.  Obr.  10,  str.  37). Měření bylo  provedeno  ve  třech paralelních stanoveních  proti 

referenčnímu vzorku (blank), který obsahoval pouze substrát a pufr. Do 

mikrozkumavky bylo napipetováno 10 µl 10mM substrátu, poté bylo přidáno 30 µl 

pufru  McIlvaine  pH  4,0.  Mikrozkumavky  ve kterých reakce probíhaly,  byly  nejprve 

preinkubovány  v termostatu o teplotě 35 °C, při této teplotě byla provedena i reakce, 

která  byla  zahájena  přídavkem  10  µl  vhodně naředěného enzymu,  aby  byla  odezva 

v lineární oblasti kalibrace pNP (viz Obr. 11 str. 38). Celkový objem reakční směsi byl 

50 μl. Reakční směs byla inkubována při 35 °C a  850  ot./min  po  dobu  10  minut. 
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Ukončení reakce bylo provedeno přídavkem 1  ml  0,1M  Na2CO3  a  byla změřena 

absorbance  4nitrofenolátového aniontu ve vzorcích při 420 nm  ve  spektrofotometru. 

Stejně byla proměřena i hydrolytická aktivita βgalaktosidasy  z E.  coli;  v  reakci  byl 

použit substrát pNPGal.  

 
Obr.  10: Reakční schéma pro měření hydrolytické aktivity mutantní Tmαfuc  se 
substrátem pNPFuc  
(vytvořeno v programu Chemdraw) 

Z průměrné hodnoty absorbance byla vypočítána enzymová aktivita ze vztahu:  

𝐴𝐾𝑇 [𝑈/𝑚𝑙] =
�̅� × 𝑉𝑐 × ř𝑒𝑑

𝑲 × 𝑉𝑒 × t 
 

AKT  je aktivita enzymu v jednotkách U/ml, �̅�  je průměr absorbancí, 𝑉𝑐  je celkový 

objem reakční směsi, řed je ředění enzymu před přidáním do reakce, K (0,7246 l/mmol) 

je konstanta lineární závislosti absorbance na koncentraci 4nitrofenolu při 420 nm, 

𝑉𝑒 je objem enzymu přidaného do reakce a t je čas reakce v minutách. 
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Obr. 11: Kalibrační přímka závislosti absorbance na koncentraci pNP 
Lineární regresí byla proložena přímka s rovnicí A420  = 0,7246×c(pNP)  se  stanovenou 
konstantou úměrnosti K= 0,7246. 

3.6.3 Stanovení pH a teplotního optima enzymů 

Pro  stanovení pH  optima  enzymu  bylo  provedeno měření enzymové hydrolytické 

aktivity  při různých hodnotách pH stejně jako v kapitole  3.6.2.  Pro měření aktivity 

mutantní Tmαfuc byl jako substrát použit pNPFuc  (2  mM) a pro stanovení  aktivity 

βgalaktosidasy  z E.  coli  byl  jako substrát  použit pNPGal  (2  mM).  Reakce  byly 

prováděné v BrittonRobinsonově pufru  pH  2,0–12,0.  Pufr  byl  použit  i k ředění 

enzymu. Aktivita byla stanovena při teplotě 35 °C ve třech paralelních měřeních, 

z nichž byl následně vyhodnocen průměr a směrodatná odchylka. Na základě získaných 

dat byl vypracován graf závislosti specifické enzymové aktivity na pH.  

Teplotní optimum bylo získáno měřením enzymové aktivity analogickým  postupem, 

jako u měření pH optima. Byla měřena enzymová aktivita  pouze  mutantní Tmαfuc 

v pufru McIlvaine pH 4,0 (pH optimum), při teplotě 20–90 °C; teplota byla zvyšována 

po 5 °C. Aktivita byla stanovena ve třech paralelních měřeních, z nichž byl následně 

vyhodnocen průměr, směrodatná odchylka a na základě dat byl vypracován graf 

závislosti specifické enzymové aktivity na teplotě.  
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3.7 Enzymová syntéza 

3.7.1 Analytické transglykosylační reakce 

Pro syntézu  2fukosylgalaktosy  (αLFucp(1→2)DGalp)  a  2´fukosyllaktosy 

(αLFucp(1→2)DGalp(1→4)DGlcp) byly pro výběr vhodných reakčních podmínek 

provedeny analytické transglykosylační reakce při teplotách 60  °C  a  35 °C  v  pH  3 

a pH 4  v  pufru  McIlvaine  na základě změřeného pH a teplotního optima.  Byla  také 

optimalizována koncentrace akceptorů (Gal  a  Lac:  100  mM,  300  mM,  500  mM). 

Koncentrace  donoru  (pNPFuc)  byla  vždy 50  mM.  Množství enzymu 

u transglykosylační reakce pro syntézu 2fukosylgalaktosy  se  pohybovalo  v rozmezí 

4,8–7,8 mg ( 0,24–0,56 U) a pro syntézu 2´fukosyllaktosy v rozmezí 0,4–4,8 mg (0,03–

0,24 U). Reakční schémata jsou zobrazena na Obr. 12, str. 40. Celkový objem reakční 

směsi byl vždy 100  μl.  Analýzou tenkovrstvou chromatografií (angl.  thin  layer 

chromatography,  TLC)  a  hmotnostní spektrometrií pomocí elektrosprejové ionizace 

(angl.  electrospray  ionization mass  spektrometry,  ESIMS)  byly zvoleny reakční 

optimální reakční podmínky  35  °C  a  pH  4.  Za optimální koncentraci Lac i Gal byla 

zvolena koncentrace 300 mM. Reakce probíhaly při 1000 ot./min, každou hodinu byly 

odebírány vzorky k vyhodnocení pomocí TLC  a  ESIMS. Ukončení reakce probíhalo 

zahřátím na 99 °C po dobu 2 minut, což bylo provedeno těsně před vyčerpáním donoru. 

K vyhodnocení TLC destiček byla použita UV lampa a 5% kyselina sírová v ethanolu. 

Měření ESIMS provedla  Ing. Lucie Petrásková, Ph.D. Syntéza 2´fukosyllaktosy byla 

provedena  pouze  analyticky  a to za podmínek:  300  mM  Lac  (10,8  mg),  50  mM 

pNPFuc (1,4 mg). Do reakce byla přidána Tmαfuc (100 µl, 0,86 U, 5 mg). 

Podmínky měření ESIMS: 100% acetonitril, napětí rozhraní: 4.5 kV; napětí detektoru: 

1.15 kV; průtok rozprašujícího plynu: 1.5 ml/min;  průtok vysoušecího plynu: 

15 ml/min; teplota tepelného bloku: 200 °C, teplota desolvatační trubice: 250 °C; SCAN 

300–700 m/z. Průtok mobilní fáze byl 0.4 ml/min. 



40 
 

 
 
Obr. 12: Reakční schéma enzymové syntézy 
Schéma A  znázorňuje syntézu 2fukosylgalaktosy;  do  reakce  vstupuje  Gal  jako  akceptor  a 
pNPFuc jako donor. Reakční schéma B znázorňuje syntézu 2´fukosyllaktosy, akceptorem této 

reakce je Lac a donorem pNPFuc (vytvořeno v programu ChemDraw). 

3.7.2  Preparativní enzymová reakce – příprava 2-fukosylgalaktosy 

Pro přípravu disacharidu 2fukosylgalaktosy  podle schématu (viz Obr. 12),  byla  do 

reakce přidána 300mM Gal  (81 mg) a 50mM pNPFuc  (21 mg). Reakce probíhala ve 

třech mikrozkumavkách v pH 4 (McIlvaine pufr) s celkovým množstvím enzymu 1,3 U 

(75  mg,  1,5  ml).  Enzym byl nejprve dvakrát zakoncentrován a přepufrován do 

McIlvaine pufru pH 4. Průběh reakce byl analyzován pomocí TLC každou hodinu, bylo 

možné vidět přibývající produkt a ubývající donor (pNPFuc).  Až  byl  donor 

spotřebován zhruba z 90 %, byla reakce ukončena zahřátím na 99 °C po dobu 2 min. 

Reakční směs reagovala 5 hodin. Byla provedena i analýza pomocí ESIMS (Ing. Lucie 

Petrásková, Ph.D.) 

Po ukončení reakce byla reakční směs odstředěna v centrifuze při 12 150 × g po dobu 

10 minut, supernatanty ze všech mikrozkumavek byly spojeny do jedné skleněné baňky. 

Zbylé pelety  byly suspendovány v destilované vodě (500  μl) a směs byla  znovu 

odstředěna při 12 150 × g 10 minut, poté byl supernatant přidán ke zbytku  roztoku do 

skleněné baňky.  Takto připravený vzorek byl separován gelovou permeační 

chromatografií na koloně Biogel P2  s vodou jako mobilní fází s rychlostí 8  ml/hod. 

Když  se vzorek vsáknul do kolony,  byl převrstven  destilovanou  vodou.  Až  se  voda 
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zasákla, byla kolona opět převrstvena vodou a uzavřena. Byly sbírány frakce o objemu 

2 ml, které byly následně analyzovány pomocí TLC. Na základě analýzy byly vybrány 

pouze frakce obsahující čistý produkt, které byly  spojeny  a lyofilizovány. Čistota 

a struktura  produktu  byla  stanovena  pomocí nukleární magnetické rezonance 

(angl. Nuclear magnetic  resonance,  NMR), kterou provedla RNDr. Helena Pelantová, 

Ph.D. 

4  Výsledky  

 4.1 Produkce a purifikace mutantní Tmαfuc 

Komerční plazmid nesoucí gen pro mutantní Tmαfuc  ve  vektoru  pET28a(+) 

s hexahistidinovou kotvou na Nkonci byl transformován do E. coli Top10. Buňky byly 

namnoženy v tekutém LB médiu v přítomnosti  kanamycinu, aby došlo k namnožení 

pouze buněk, které nesly plazmid s kanamycinovou rezistencí. Následně byl namnožený 

plazmid  izolován pomocí komerčního kitu High  Pure  Isolation  Kit.  Plasmid  byl 

připraven v dostatečném množství a čistotě (0,4  µg/µl, čistota 1,7)  pro  transformaci 

pomocí teplotního šoku do E. coli BL21 (DE3) pLysS.  

Po indukované expresi Tmαfuc  v TB médiu byly buňky rozbity  a  byla  provedena 

purifikace pomocí chelatační afinitní chromatografie  (Ni2+).  Výtěžek produkované 

Tmαfuc byl vypočítán z množství použitých buněk. Na produkci bylo použito 7 g buněk 

ze  600 ml média. Bylo získáno 168 mg, tedy 24 mg  proteinu/g buněk  (viz 

Tab.1, str. 42). Specifická enzymová aktivita purifikovaného proteinu byla spočítána na 

0,07 U/mg.  Čistota produkované Tmαfuc  byla zjištěna pomocí SDSPAGE.  Bylo 

zjištěno, že mutantní Tmαfuc byla částečně kopurifikována společně s βgalaktosidasou, 

která se přirozeně vyskytuje v E.  coli,  což bylo zaznamenáno při analytické reakci 

syntézy 2´fukosyllaktosy, kde bylo detekováno štěpení Lac na Gal a Glc  (Obr.  13, 

str. 42). Po tomto zjištění byl βgalaktosidase přiřazen proužek na gelu po provedení 

SDSPAGE  (viz  Obr.  14,  str.  43). Molekulová hmotnost mutantní Tmαfuc  je  52  kDa 

a molekulová hmotnost jedné podjednotky βgalaktosidasy je 116 kDa. 

 Následně  byla  provedena  purifikace pomocí GPC, aby došlo k očištění Tmαfuc  od 

βgalaktosidasy. Na kolonu bylo naneseno 70 mg směsi obou enzymů, protože separace 

pomocí GPC je obvykle poměrně málo výtěžná.  Bylo získáno 6  mg  proteinu 

(viz Tab. 1,  str.  42).  Specifická enzymová aktivita byla  stanovena  na  0,16  U/mg, čili 

vzrostla více než dvakrát. Výtěžek GPC byl 8,4 %. Celkově bylo po obou purifikacích 
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získáno 5,9 mg  proteinu  ze  7 g buněk  s odhadovanou čistotou  75–80  %  (odhadnuto 

z SDSPAGE).  

Tab. 1.: Průběh purifikace Tmαfuc 

 

Celkový 

získaný 

protein [mg] 

Celková 

aktivita [U] 

Specifická 

aktivita 

[U/mg] 

Purifikační 

faktor 

Médium  1006  31  0,03  0 

Tmαfuc chelatační 

chromatografie 
168  12  0,07  2,3 

Tmαfuc GPC  6  0,9  0,16  5,3 

 

 

Obr.  13: TLC destička znázorňující štěpení laktosy βgalaktosidasou  při analytické 

transglykosylační reakci 2´fukosyllaktosy 
Jednotlivé skvrny značí dané sacharidy. Dráha obsahuje A standard Lac (1) a dráha E obsahuje 
standardy  Fuc  (4)  a  pNPFuc  (5). Dráhy B,  C  a  D  obsahují reakční směsi s různými 

koncentracemi  akceptoru  Lac  (1):  100,  300  a  500  mM.  Akceptor  laktosa byla štěpena 

βgalaktosidasou z E. coli na Glc (2) a Gal (3).  
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Obr. 14: SDSPAGE gel po purifikaci mutantní Tmαfuc – kopurifikace s βgalaktosidasou 
Zleva,  LMW  standard, který tvoří králičí fosforylasa b (97 kDa), hovězí sérový albumin 

(66 kDa), slepičí ovolabumin (45 kDa), karboanhydrasa z hovězích erytrocytů (30 kDa), 

inhibitor trypsinu ze sojových bobů (20.1 kDa); dráha 3, vzorek před purifikací; dráha 5, vzorek 

odebraný během purifikace; dráha 8, vzorek odebraný po chelatační  afinitní  chromatografii; 
dráha 9–12, vzorky po GPC; frakce 5–8.  

Během práce byla provedena produkce a purifikace mutantní Tmαfuc opakovaně. Byla 

provedena  i  gradientová eluce s gradientem  pH  6–8  a  s gradientem  koncentrace 

imidazolu  0–500 mM, avšak bez zjevného výsledku, neboť eluční gradient neměl na 

purifikaci  Tmαfuc žádný vliv.  Jelikož se dvoukrokovou purifikací stále nedařilo 

βgalaktosidasu  zcela  odstranit  a  purifikace byla ztrátová, byly následující purifikace 

prováděny už jen chelatační chromatografií a zbytková aktivita βgalaktosidasy 

v transglykosylační reakci byla potlačena pomocí změny pH reakční směsi.  Ze 

stanovení aktivity obou enzymů při různých pH totiž vyplynulo, že βgalaktosidasa se 

v nízkém pH jevila jako neaktivní a naopak Tmαfuc byla v nízkém pH vysoce aktivní 

(viz kapitola 4.2.1). 

Obsah  βgalaktosidasy  se  v jednotlivých produkcích poněkud  lišil, což dokazuje 

Obr. 15  str.  44,  který znázorňuje gel po SDSPAGE, kde purifikovaná Tmαfuc 

neobsahuje téměř žádnou βgalaktosidasu.  
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Obr. 15: SDSPAGE gel po purifikaci mutantní Tmαfuc – téměř žádná βgalaktosidasa 
Zleva,  LMW  standard, dráha 4 a 5 vzorek před purifikací, dráha 6 vzorek odebraný během 

purifikace, dráha 8 a 9 vzorek odebraný po purifikaci ve dvou koncentracích. 

4.2 Optimalizace podmínek enzymové reakce 

4.2.1 pH optimum 

Pro  enzymy  Tmαfuc  a  βgalaktosidasu  byla proměřena závislost jejich aktivity na 

různých reakčních podmínkách, aby tak mohly být optimalizovány podmínky 

transglykosylační reakce  (angl.  reaction  engineering).  Primárně bylo  proměřeno pH 

optimum. Na měření byla použita frakce 6 purifikovaného enzymu (6 mg) po GPC se 

specifickou  aktivitou  0,16  U/mg  (měřeno v pH  7, při 35 °C)  u které byla potvrzena 

přítomnost  jak mutantní Tmαfuc,  tak βgalaktosidasy a podle odhadu z SDS gelu bylo 

určeno, že zde byl poměrně malý poměr Tmαfuc/βgalaktosidasa.  Měření bylo 

provedeno při teplotě 35 °C.  Aktivita  byla  spočítána podle vzorce z kapitoly  3.6.2. 

Z hodnot byl následně sestaven graf (viz Obr. 16, str. 45) ze kterého je viditelný rozdíl 

aktivity enzymů v závislosti na pH. Bylo zjištěno, že v kyselém pH je βgalaktosidasa 

neaktivní, naopak mutantní Tmαfuc aktivní  je. Na základě této informace bylo využito 

pH reakční směsi pro potlačení βgalaktosidasové aktivity  v syntetických reakcích 

katalyzovaných pomocí  Tmαfuc.  Největší specifickou  aktivitu  vykazovala  Tmαfuc  při 

reakci v pH 4.  
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Obr.  16: Závislost specifické enzymové aktivity mutantní Tmαfuc  (zeleně)  a 
βgalaktosidasa z E. coli (červeně) na pH 
Při nízkém pH nebyla aktivita βgalaktosidasy detekována, Tmαfuc byla naopak při nízkém pH 

aktivní nejvíce, což je příhodné pro enzymovou syntézu za použití nízkého pH, přičemž dojde 

k zamezení zbytkové βgalaktosidasové aktivity, která může štěpit akceptor Lac, a tak vést ke 

vzniku směsi produktů.  Optimální pH Tmαfuc  při měření enzymové aktivity bylo pH 4,  při 

kterém byla naměřena specifická aktivita 0,835 U/mg. 

4.2.2 Teplotní optimum 

Dále byla proměřena závislost specifické enzymové aktivity Tmαfuc na teplotě v pH 4. 

Pro měření byla použita purifikovaná frakce 6  enzymu  po  GPC  o specifické aktivitě 

0,16 U/mg (měřeno v pH 7 při 35 °C). Z naměřených hodnot byl následně sestrojen graf 

(viz Obr.  17,  str  46), ze kterého vyplývá, že teplotní optimum pro enzymovou reakci 

Tmαfuc je 60 °C, specifická aktivita enzymu při této teplotě je 2,3 U/mg.  
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Obr. 17: Závislost specifické enzymové aktivity mutantní Tmαfuc teplotě 
Největší specifická enzymová aktivita Tmαfuc byla zaznamenána při teplotě 60 °C.  

4.2.3 Analytické transglykosylační reakce 

Po  nastavení optimálních podmínek pro enzymovou syntézu  disacharidu 

2fukosylgalaktosy  a trisacharidu 2´fukosyllaktosy (podle schématu na Obr.  12 

str. 40) byly provedeny analytické reakce v pufru McIlvaine pH 3 a pH 4. Průběh obou 

reakcí byl analyzován pomocí TLC a ESIMS.  Z analýzy bylo zřejmé, že  je 

v kombinaci  s 50mM  donorem  (pNPFuc)  nejvhodnější koncentrace akceptoru 300 

mM  (Gal  či  Lac), což bylo potvrzeno  pomocí ESIMS, kterou měřila Ing. Lucie 

Petrásková, Ph.D. Jako vhodné pH bylo zvoleno nakonec pH 4, jelikož byl potvrzen 

větší výtěžek (opět měřeno ESIMS) než u reakce  v  pH  3.  Ačkoliv bylo teplotní 

optimum mutantní Tmαfuc  stanoveno  na  60  °C  a  bakterie  je  termofilní,  reakce 

provedené při této  teplotě  probíhaly s převažující hydrolytickou aktivitu, proto byla 

jako vhodná teplota nakonec zvolena teplota 35 °C, při které byl detekován produkt po 

3 hodinách  a hydrolytická aktivita byla mnohonásobně menší. Reakce pro syntézu 

2fukosylgalaktosy  (TLC,  Obr.  18,  str.  47)  a 2´fukosyllaktosy  (produkt  nebyl 

z důvodu podobných retenčních časů na TLC vidět)  byly po 5 hodinách zastaveny, 

protože byl donor z 80 % zreagován. Objem analytických reakcí byl 100 µl.  
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Reakce  pro syntézu 2´fukosyllaktosy (schéma na Obr.  12,  str.  40)  byla  provedena 

pouze analyticky, protože nebylo purifikováno dostatečné množství enzymu, aby mohla 

být též provedena v preparativním měřítku. Reakce probíhala 5 hodin v pH 4 při 35 °C. 

Jako donor byl použit 50mM pNPFuc a akceptorem byla 300mM laktosa. Do  reakce 

bylo  přidáno 5 mg mutantní Tmαfuc  o aktivitě 0,086  U.  Přítomnost produktu 

2´fukosyllaktosy byla potvrzena dvěma adukty metodou ESIMS, viz příloha 2. 

 

Obr.  18: Destička po provedení TLC  kde  je znázorněn předpokládaný produkt 
2fukosylgalaktosa (5h) 
Jednotlivé skvrny značí dané sacharidy. Dráha obsahuje A  standard  Fuc  (4)  a  pNPFuc  (5) 
a dráha B obsahuje reakční směs, předpokládáme, že je zde viditelný produkt (2), dále je vidět 

Gal (3) a Fuc (4), donor pNPFuc (5) a odštěpený pNP (6). Dráha C obsahuje standard Lac (1) 
a dráha D standard Gal (3) a pNP (6). Laktosa v dráze C slouží k porovnání velikosti produktu 
mezi Lac a Gal.  
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4.3 Syntéza, purifikace a izolace 2-fukosylgalaktosy 

Enzymovou  reakcí (reakční schémata viz Obr.  12,  str.  40)  byla  syntetizována 

2fukosylgalaktosa. Reakce probíhala v pH 4 při 35 °C. Do reakce bylo vloženo 81 mg 

300mM  Gal  a  21  mg  50mM  pNPFuc. Objem reakční směsi byl  1,5  ml.  Aktivita 

mutantní Tmαfuc přidané do reakce byla 1,3 U (75 mg). Průběh reakce byl kontrolován 

pomocí TLC a na základě této analýzy byla reakce zastavena po 5 hodinách, kdy byla 

většina donoru spotřebována. Přítomnost produktu byla také potvrzena pomocí ESIMS 

(viz příloha 2), měření provedla Ing. Lucie Petrásková, Ph.D.  Vzniklý produkt byl 

lyofilizován a byla stanovena jeho čistota a charakterizace pomocí NMR (viz příloha 3). 

Enzymovou syntézou bylo připraveno 18  mg  2fukosylgalaktosy  (výtěžek 66  %) 

s čistotou 85 % (NMR analýza provedena RNDr. Helenou Pelantovou Ph.D.). 
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5  Diskuze 

Fukosylované oligosacharidy se účastní mnoha biochemických  procesů v organismu 

savců [10,17]. Zejména důležitý je výskyt fukosylovaných oligosacharidů v mateřském 

mléce, kde působí například jako  inhibitory  vazby  patogenu  na  epiteliální  buňky 

trávicího traktu  kojenců.  Mezi nejzastoupenější HMOs patří 2´fukosyllaktosa  a 

3fukosyllaktosa.  Syntéza fukosylovaných HMOs je tedy zajímavá z hlediska 

suplementace těchto sloučenin do umělé kojenecké výživy, čímž se dá předejít 

onemocněním  jako je například průjmové onemocnění způsobené C.  jejuni.  V  rámci 

této práce je demonstrována příprava  2fukosylgalaktosy a 2´fukosyllaktosy  pomocí 

mutantní αLfukosidasy z T. maritima.  

Biosyntéza HMOs probíhá in vivo pomocí fukosyltransferas [13,14]. Tyto enzymy jsou 

velmi stereo a regioselektivní; jejich donory jsou však cukerné nukleotidy, které jsou 

nestabilní  a finančně nákladné,  proto  byla  k přípravě fukosylovaných oligosacharidů 

v této práci použita  mutantní αLfukosidasa  –  glykosidhydrolasa  s transglykosylační 

aktivitou, která je schopna využít i levnější donory  jako  je pNPFuc. Mutace  enzymu 

(T264A, Y237H, L322P) byly zvoleny na základě informací z literatury  (Osanjo 

a kol. (2007)),  vznikly řízenou evolucí  v aminokyselinové sekvenci blízko aktivního 

centra  enzymu  a  zajistily lepší přístup substrátu do aktivního centra, tím pádem lepší 

průběh reakce. Při řízené evoluci vznikla i mutace G226S, u které se ale prokázal 

nulový vliv na transglykosylaci [25].  

Enzym byl produkován  dvoukrokovou purifikací s nízkými výtěžky 

(např. 6 mg/600 ml média). Nejprve byla provedena chelatační afinitní chromatografie 

a následně GPC. Po první purifikaci bylo pomocí analytické reakce zjištěno, že byla 

Tmαfuc kopurifikována společně s βgalaktosidasou z E. coli. βGalaktosidasa zajišťuje 

E.  coli dostatek glukosy, štěpením laktosy. Její produkce je regulována lac  operonem 

a aktivována zvýšenou koncentrací laktosy (resp. jejím isomerem allolaktosou) a nízkou 

koncentrací glukosy, naopak zvýšená koncentrace glukosy syntézu βgalaktosidasy 

pozastavuje  [50].  Kopurifikace  Tmαfuc  s  βgalaktosidasou  představovala  problém pro 

zamýšlenou enzymovou syntézu, jelikož βgalaktosidasa  svou  hydrolytickou  aktivitou 

štěpila laktosu, sloužící jako akceptor pro syntézu 2´fukosyllaktosy pomocí Tmαfuc. 

Z tohoto důvodu byla provedena GPC, sloužící k vyčištění Tmαfuc od βgalaktosidasy, 

avšak tato purifikace nedopadla  zcela  úspěšně.  V rámci charakterizace  enzymu  bylo 

proměřeno pH optimum obou enzymů a bylo zjištěno, že βgalaktosidasová aktivita je 
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při nízkém pH velmi nízká, naopak Tmαfuc vykazovala při nízkém pH  aktivitu 

vysokou.  Vzhledem  k tomu, že GPC neoddělovala βgalaktosidasu  od  Tmαfuc účinně 

a docházelo ke ztrátám, následující purifikace už byly prováděny pouze jednokrokově, 

tedy byla provedena jen chelatační afinitní chromatografie  a  k zamezení 

βgalaktosidasové aktivity došlo použitím reakčního pufru o pH 4, který odpovídal pH 

optimu Tmαfuc, avšak pro aktivitu βgalaktosidasy bylo toto pH zcela nevhodné.  

Obsah βgalaktosidasy se v jednotlivých produkcích poněkud lišil, ale nebyla nalezena 

žádná závislost obsahu βgalaktosidasy na jakýchkoliv podmínkách produkce  ani 

purifikace. Lze tedy předpokládat, že rozdíly v obsahu  βgalaktosidasy byly dány 

individuálními rozdíly mezi jednotlivými šaržemi kryokonzervovaných kompetentních 

buněk a jejich kondicí. 

Syntéza 2fukosylgalaktosy vykazovala výtěžek 66  %  a bylo získáno 18 mg 

disacharidu  s čistotou 85 % (NMR). Oproti tomu syntéza 2´fukosyllaktosy  nebyla 

provedena preparativně z důvodu nízkého výtěžku enzymu  po  purifikaci,  produkt  byl 

potvrzen pouze pomocí ESIMS.  

Pro další produkci Tmαfuc by stálo zvážit využití chladového vektoru např. pCold II 

[51,52].  Chladový vektor obsahuje promotor Proteinu A chladového šoku. Indukce 

syntézy daného proteinu při použití chladového vektoru probíhá při nízké teplotě (15 °C), 

čímž je potlačena exprese hostitelských proteinů a dochází i ke snížení aktivitě proteáz. 

Tento způsob indukce by mohl zamezit následné kopurifikaci Tmαfuc s βgalaktosidasou, 

jelikož by βgalaktosidasa ani nebyla produkována nebo v zanedbatelné míře.  

Další možností je využití arabinosou indukovaných vektorů např. vektor pBAD 

[53,54].  Indukce syntézy daného proteinu je daná přítomností Larabinosy,  vektor 

obsahuje místo lac  operonu  ara  operon. Arabinosou indukované vektory jsou 

transformovány  do buněk, které mají delece v lac  operonu př. kompetentní buňky 

E. coli  JM109.  Bez  lac  operonu není řízena syntéza βgalaktosidasy, tím pádem by 

mohlo použití tohoto vektoru a kompetentních buněk zamezit její produkci.  

Mutantní enzym  Tmαfuc je schopný  katalyzovat syntézu fukosylovaných 

oligosacharidů s výtěžkem okolo 66 %, který není pro nativní glykosidhydrolasy 

příznačný, neboť výtěžky transglykosylačních reakcí glykosidhydrolas bývají spíše 

okolo 36 % [14,55]. To ukazuje na význam indentifikovaných mutací pro syntetickou 

aktivitu  enzymu.  Enzym  by mohl být dále využit i pro syntézu složitějších 

fukosylovaných struktur jako  je  lactoNfucopentaosa  I.  Jako donor pro  tuto  reakci by 

mohla  být použita 2´fukosyllaktosa  a  jako  akceptor  lactoNtetraosa.  Z pokusů 
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o syntézu 2´fukosyllaktosy  s divokým typem enzymu Tmαfuc  (GuzmánRodríguez 

a kol.  (2018)) můžeme usoudit, že použití stejného poměru donor/akceptor 1/1000, by 

bylo pro syntézu lactoNfucopentaosy  I velmi nevýhodné vzhledem k ceně akceptoru 

[14]. Poměr donor/akceptor při použití mutantní Tmαfuc se  jevil znatelně menší (1/6), 

proto  předpokládám, že je tento enzym příhodnější pro syntézu složitějších 

fukosylovaných struktur.  

Použití Tmαfuc má ale i  nevýhody  a omezení. Problémem může být již zmiňovaná 

kopurifikace  s  βgalaktosidasou, které by se dalo zabránit využitím jiného vektoru. 

Mutantní enzym má také nízkou životnost, v řádu desítek hodin po purifikaci ztrácí 

aktivitu a precipituje, práce s ním tedy musí být provedena rychle. Nevýhodou jsou 

i malé výtěžky purifikace enzymu, pro které lze provést enzymové syntézy jen v malém 

měřítku.    
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6  Závěr 

V rámci této práce byly shrnuty poznatky o nejvíce zastoupených fukosylovaných 

oligosacharidech a enzymech schopných katalyzovat jejich syntézu. V experimentální 

části byla dvoukrokově produkována pomocí chelatační chromatografie  a  GPC 

rekombinantní mutantní Tmαfuc s hexahistidinovou kotvou v E. coli o výtěžku 5,9 mg 

proteinu. Dále byla provedena charakterizace enzymu změřením pH optima a teplotního 

optima. Byla změřena enzymová aktivita produkovaného mutantu a byly provedeny 

analytické transglykosylační reakce. Enzym  Tmαfuc byl kopurifikován 

s βgalaktosidasou z E. coli, která štěpila akceptor Lac použitý pro enzymovou syntézu 

fukosylovaných oligosacharidů. βGalaktosidasová aktivita byla potlačena pH  reakční 

směsi, jelikož při nízkém pH byla βgalaktosidasa inaktivní. Enzymovou syntézou byl 

poté  připraven produkt 2fukosylgalaktosa o výtěžku 18  mg  (66  %)  s čistotou 85 %. 

Produkt 2´fukosyllaktosa byl potvrzen pomocí ESIMS.  
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Přílohy 

Příloha 1: Nukleotidová a aminokyselinová sekvence mutantní Tmαfuc 

Klonovací místa NcoI/BamHI, vektor pET28a(+), modře vyznačeny mutace 

Nukleotidová sekvence konstruktu Tmαfuc 

5´ATGGGCCATCATCATCATCATCACATTAGCATGAAACCGCGCTATAAACC
GGATTGGGAATCACTGCGCGAACATACCGTTCCGAAATGGTTTGATAAAGC
CAAATTTGGCATTTTTATTCATTGGGGCATTTATTCAGTTCCGGGCTGGGCC
CCCGACGGGAGAACTGGGCAAAGTTCCGATGGATGCCTGGTTTTTTCAGAA
TCCGTATGCAGAATGGTATGAAAATAGCTTACGTATTAAAGAAAGTCCGAC
CTGGGAATATCATGTTAAAACCTATGGTGAAAATTTTGAATATGAAAAATTT
GCGGACCTGTTTACCGCAGAAAAATGGGACCCGCAGGAATGGGCCGATCTG
TTTAAAAAAGCAGGCGCCAAATATGTTATTCCGACCACCAAACATCATGAT
GGCTTTTGTCTGTGGGGGACTAAATATACCGATTTTAATAGCGTTAAACGCG
GCCCGAAACGTGATCTGGTTGGCGATTTAGCCAAAGCCGTGCGCGAAGCAG
GCCTGCGCTTTGGCGTGTATTATAGCGGCGGCTTAGATTGGCGCTTTACCAC
CGAACCGATTCGCTATCCGGAGGATCTGAGCTATATTCGCCCGAATACCTAT
GAATATGCAGATTATGCATATAAACAGGTGATGGAACTGGTTGATCTGTAT
CTGCCGGATGTGCTGTGGAATGATATGTCTTGGCCGGAAAAAGGTAAAGAG
GATCTGAAACATCTGTTTGCCTATTATTATAATAAACATCCGGAAGGTAGCG
TTAATGATCGTTGGGGTGTGCCGCATTGGGATTTTAAAGCCGCAGAATATCA
TGTTAATTATCCGGGTGATCTGCCGGGCTATAAATGGGAATTTACCCGCGGT
ATTGGCCTGAGCTTTGGCTATAATCGCAATGAAGGTCCGGAACACATGCTG
AGCGTGGAACAGTTAGTGTATACCTTAGTGGATGTTGTGTCTAAAGGCGGT
AATCTGCCGCTGAATGTGGGTCCGAAAGGCGATGGCACCATTCCGGATTTA
CAGAAAGAACGCCTGTTAGGCTTAGGTGAATGGTTACGCAAATATGGCGAT
GCAATTTATGGCACCTCAGTGTGGGAACGTTGTTGTGCCAAAACCGAAGAT
GGCACAGAAATTCGCTTTACCCGTAAATGTAATCGTATTTTTGTGATTTTTCT
GGGCATTCCGACCGGCGAAAAAATTGTGATTGAGGATCTGAATCTGTCAGC
AGGCACCGTTCGTCATTTTCTGACCGGCGAACGCCTGAGCTTTAAAAATGTG
GGCAAAAATTTAGAAATTACCGTGCCGAAAAAACTGCTGGAAACCGATAGT
ATTACCTTAGTGCTGGAAGCAGTTGAAGAATAAGGATCC3´ 
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Aminokyselinová sekvence konstruktu Tmαfuc 

MISMKPRYKPDWESLREHTVPKWFDKAKFGIFIHWGIYSVPGWATPTGELGKV
PMDAWFFQNPYAEWYENSLRIKESPTWEYHVKTYGENFEYEKFADLFTAEKW
DPQEWADLFKKAGAKYVIPTTKHHDGFCLWGTKYTDFNSVKRGPKRDLVGDL
AKAVREAGLRFGVYYSGGLDWRFTTEPIRYPEDLSYIRPNTYEYADYAYKQVM
ELVDLYLPDVLWNDMGWPEKGKEDLKYLFAYYYNKHPEGSVNDRWGVPHW
DFKTAEYHVNYPGDLPGYKWEFTRGIGLSFGYNRNEGPEHMLSVEQLVYTLVD
VVSKGGNLLLNVGPKGDGTIPDLQKERLLGLGEWLRKYGDAIYGTSVWERCC
AKTEDGTEIRFTRKCNRIFVIFLGIPTGEKIVIEDLNLSAGTVRHFLTGERLSFKNV
GKNLEITVPKKLLETDSITLVLEAVEE 
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Příloha 2:  Hmotnostní spektra potvrzující přítomnost produktů 

Měřila Ing. Lucie Petrásková, Ph.D. 

 

Hmotnostní spektrum (ESIMS) reakční směsi v pozitivním módu MS spektrum 

potvrzující přítomnost 2´fukosyllaktosy,  [M+Na]+  m/z  511,  [M+H++H2O+CH3OH]+ 
m/z 539 
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Hmotnostní spektrum (ESIMS) purifikovaného disacharidu  2fukosylgalaktosy 
v negativním módu, [MH], m/z 325,1; [M+Cl] m/z 361,1; [2M+M] m/z 651,2 
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Hmotnostní spektrum (ESIMS) purifikovaného  disacharidu  2fukosylgalaktosy 
v negativním módu, [M+Na]+ m/z 349,1; [2M+Na]+ m/z 361,1 
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Příloha 3: NMR analýza připraveného disacharidu 

Měřila RNDr. Helena Pelantová, Ph.D. 

αLFucp(1→2)DGalp 

 

Přístroj: Bruker Avance III 600 MHz (600.23 MHz pro 1H, 150.93 MHz pro 13C, D2O, 

30 °C) 

Provedený experiment: 1H NMR, 13C NMR, gCOSY, 1H13C HSQC, 1H13C HMBC, 
1DTOCSY. 

Reference: 1H NMR spektrum bylo vztaženo na signál zbytkové vody (δH 4.732 ppm), 
13C NMR spektrum bylo vztaženo na signál zbytkového acetonu (δC 30.50 ppm) 

Tabulka: 1H and 13C NMR data αLFucp(1→2)DGalp (399.87 MHz pro 1H, 100.55 
MHz pro 13C, D2O, 30 oC) 

 

alfa anomer 

 Atom 

# 

δC m. δH nH m. JC-H [Hz] Pozice vazby  

Gal 1 92.20 d 5.383 1 d 3.8  
 2 78.25 d 3.768 1 dd 9.9, 3.8 1’ 

 3 68.41 d 4.000 1 dd 9.9, 3.6  

 4 69.65 d 4.028 1 m   

 5 70.41 d 4.118 1 m   

 6 61.39 t 3.74H 2 m   

Fuc 1’ 101.58 d 5.070 1 d 4.0 2 

 2’ 68.69 d 3.789 1 dd 10.5, 4.0  

 3’ 69.74 d 3.912 1 dd 10.5, 3.5  

 4’ 72.05 d 3.835 1 m   

 5’ 67.56 d 4.220 1 br q 6.7  

 6’ 15.55 q 1.217 3 d 6.7  
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beta anomer 

 Atom 

# 

δC m. δH n

H 

m. JC-H [Hz] Pozice vazby 

Gal 1 95.51 d 4.659 1 d 7.8  
 2 79.56 d 3.530 1 dd 9.7, 7.8 1’ 

 3 73.66 d 3.834 1 dd 9.7, 3.6  

 4 69.11 d 3.917 1 m   

 5 75.28 d 3.695 1 m   

 6 61.18 t 3.75H 2 m   

Fuc 1’ 100.16 d 5.187 1 d 4.0 2 

 2’ 68.74 d 3.791 1 dd 10.5, 4.0  

 3’ 69.87 d 3.876 1 dd 10.5, 3.5  

 4’ 72.21 d 3.80H 1 m   

 5’ 67.14 d 4.319 1 br q 6.6  

 6’ 15.45 

. 

q 1.191 3 d 6.6  

Přibližný molární poměr α : β = 3 : 1 

 

 

 


