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ABSTRAKT 

Diplomová práce 

Proteomová charakterizace hostitelské bu ňky po interakci 

s intracelulárním patogenem Francisella tularensis. 

Pavla Římalová 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

2009 

Francisella tularensis (F. tularensis) je intracelulární gram-negativní bakterie 

navozující u člověka závažné onemocnění tularémii. Je příkladem bakterie, jejíž 

mechanismy patogeneze nebyly doposud zcela popsány. K jejich objasnění by 

mohla významně přispět proteomová charakterizace interakce mezi hostitelem 

a patogenem. Cílem diplomové práce bylo odhalit změny proteinové výbavy 

u buněk myší makrofágové linie J774.2, vystavených působení bakterie 

F. tularensis za použití kvantitativní „shotgun“ proteomové technologie. Proteom 

buněk infikovaných F. tularensis ve třech různých časových intervalech (6, 12 

a 24 hodin) byl porovnán s proteomem buněk neiinfikovaných. Pomocí 

komerčního kitu ProteoExtract Subcellular Extraction Kit (S-PEK, Calbiochem) 

byly připraveny čtyři subcelulární frakce. Frakce obohacená o cytosolové 

proteiny byla dále analyzována a kvantifikována prostřednictvím iTRAQ-HPLC-

MS/MS techniky. Tímto přístupem se podařilo identifikovat celkem 248 proteinů, 

z toho u 37 z nich byly pozorovány změny v produkci proteinů v infikovaných 

buňkách oproti buňkám neiinfikovaným. Po šestihodinovém intervalu infekce 

bylo odhalena změněná produkce u 12 proteinů, ve dvanáctihodinovém 

intervalu u 18 proteinů a ve dvaceti čtyřhodinovém intervalu u 19 proteinů. 

Použitá technologie byla tak prokázána jako vhodný metodický přístup pro 

proteomovou analýzu studia interakce hostitel-patogen a bude využita 

i v následujících studiích pro potvrzení a upřesnění pozorovaných změn 

v proteomu hostitelské buňky infikované F. tularensis. 
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ABSTRACT 

Diploma Thesis 

Proteomic characterization of host cell after inter action with 

intracellular pathogen Francisella tularensis 

Pavla Římalová 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

2009 

 

Francisella tularensis (F. tularensis) is an intracellular gramnegative 

bacterium, causative agent of the serious human disease tularemia. It is an 

typical bacterium with unknown mechanisms of pathogenesis. A proteome 

characterization of host-pathogen interaction could significantly contribute to 

their elucidation. The aim of this diploma thesis was to reveal the protein 

expression changes in macrophage mouse cell line J774.2 after infection with 

F. tularensis using the quantitative „shotgun” proteome technology. The 

proteomes of host cells infected with F. tularensis for three various time 

intervals (6, 12 and 24 hours) were compared with the proteome of non-infected 

cells. Four subcellular fractions were prepared using ProteoExtract Subcellular 

Extraction Kit (S-PEK, Calbiochem). Fraction enriched for cytosolic proteins was 

further analyzed and quantified by iTRAQ-HPLC-MS/MS technology. This 

approach led to the successful identification of 248 proteins, the production of 

37 proteins was then observed to be different compared to the non-infected 

cells. Twelve distinct proteins were found in the six hours infection period, 

eighteen distinct proteins in the twelve hours infection period and nineteen 

distinct proteins in the twenty four hours infection period. The applied 

technology has been demonstrated to be suitable for the proteome analysis of 

host-pathogen interaction and will be used in further studies for the confirmation 

and specification of the observed changes in proteome of host cell infected with 

F. tularensis. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

2-DE   dvojrozměrná elektroforéza 

ACN   acetonitril 

BCA   bicinchoninová kyselina 

BSA   bovinní sérový albumin 

CHCA   α-kyano-hydroxyskořicová kyselina 

DMEM   Dulbecco ´s Modified Eagle Media 

E. coli   Escherichia coli 

ELISA   Enzyme-linked immunosorbent assay 

F. tularensis Francisella tularensis 

FCS   fetální bovinní sérum 

FPI    Francisella Pathogenicity Island 

HPLC   High pressure liquid chromatography 

Hsp   Heat shock protein 

ICAT   Isotope-Coded Afinity Tags 

IPI    International Protein Index 

ITRAQ   Isobaric Tags for Relative and Absolute Quantitation 

LPS   lipopolysacharid 

LVS   Live Vaccination Strain 

MALDI   Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization 

Mgl    macrophage growth locus 

MOI   multiplicity of infection, multiplicita infekce 

MS    hmotnostní spektrometrie 

MS/MS   tandemová hmotnostní spektrometrie 

O.D.   optická denzita 

PBS   fosfátový pufr 

Pdp   pathogenicity determinant protein 

S-PEK   ProteoExtract Subcellular Proteome Extraction Kit 

SDS   dodecylsíran sodný 

SILAC   Stable Isotope Labeling by Aminoacid in Cell culture 

TFA   triflouroctová kyselina 

TOF   Time of flight 
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1. Úvod 



 

 

10 

Nástroje proteomové analýzy jsou jedním z klíčů k pochopení mechanismů 

patogeneze bakteriálních infekcí, které je nezbytné pro hledání nových 

terapeutických přístupů, diagnostických markerů pro infekční choroby a také 

profylaktických prostředků – vakcín. Důvodem tohoto je možnost využití těchto 

metod pro studium vzájemných interakcí mezi hostitelem a patogenem. 

Intracelulární gram-negativní bakterie Francisella tularensis (F. tularensis) je 

příkladem patogena, jehož molekulární mechanismy patogeneze a faktory 

virulence dodnes nebyly zcela popsány. Proti této bakterii navíc chybějí vhodné 

a účinné diagnostické i profylaktické prostředky. F. tularensis se vyznačuje 

velmi vysokou virulencí a snadným šířením pomocí aerosolu a mohla by být 

proto snadno zneužita jako biologická zbraň v bioterorismu. Z tohoto důvodu je 

tato bakterie předmětem mnoha výzkumů, mimo jiné i na Ústavu molekulární 

patologie Univerzity obrany v Hradci Králové. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá detekcí změny v tvorbě proteinů 

u buněk myší makrofágové linie J774.2 vystavených působení intracelulární 

patogenní bakterie Francisella tularensis pomocí vhodné proteomové 

technologie. Tato práce plně navazuje na předchozí diplomovou práci Brigulové 

(2007), která využila pro řešení dané problematiky klasický proteomický přístup 

založený na separaci proteinů pomocí dvourozměrné gelové elektroforézy 

s následnou identifikací hmotnostní spektrometrií. Obdobná studie nebyla do té 

doby v případě bakterie Francisella tularensis popsána. Tímto přístupem se 

však podařilo nalézt jen velmi málo proteinů, jejichž tvorba byla u infikovaných 

buněk rozdílná v porovnání s buňkami neinfikovanými. Proto byla v této práci 

zvolena jiná technologie tzv. komparativní „shotgun“ analýzy, v rámci které byly 

iTRAQ značené peptidy separovány prostřednictvím kapalinové chromatografie 

a následně analyzovány tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS). 

Získané informace by mohly významně přispět k objasnění podstaty 

vzájemných interakcí mezi hostitelskou buňkou a daným patogenem a tím 

i k definování vhodných profylaktických prostředků. 
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2. Teoretická část 
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2.1. Bakterie Francisella tularensis 

2.1.1. Základní informace 

Francisella tularensis je fakultativně intracelulární bakterie. Řadí se mezi 

gram-negativní koko-bacily. Je malá (0,1-0,5 µm), nepohyblivá, nesporulující, 

aerobní a vysoce virulentní. Má velkou rezistenci k vnějšímu prostředí 

(životaschopnost po dobu 4-5 měsíců v půdě či uhynulém zvířeti). Rozšířila se 

především na severní polokouli a způsobuje infekce stovek různých obratlovců 

i bezobratlých (McLendon a kol. 2006). 

V roce 1911 propuklo v městečku Tulare County ve státě Kalifornie 

onemocnění veverek s příznaky podobnými moru, které vedlo k objevení 

nového patogenu McCoyem a Chapinem (McLendon a kol. 2006). Později byl 

nazván Francisella tularensis (F. tularensis) na počest Edwarda Francise, který 

také tento patogen izoloval a onemocnění jím způsobené nazval tularémie. 

F. tularensis patří do čeledi Francisellaceae. Blízce spřízněnou je čeleď 

Piscirickettsiaceae. Taxonomie čeledi Francisellaceae je tvořena s důrazem na 

jedinečné složení buněčných mastných kyselin v bakterii a netypickým vysokým 

obsahem lipidů v buněčné stěně (Sjöstedt 2007). Do této čeledi jsou zařazeny 

4 subtypy, které jsou rozděleny dle biochemických vlastností, virulence 

a geografického rozmístění jednotlivých rodů. 

• Francisella tularensis subsp. tularensis (označována jako typ A) je vysoce 

virulentní pro člověka a množství zvířecích hostitelů, např. domácích králíků. Je 

rozšířená převážně v Severní Americe. Sedmdesát procent onemocnění 

tularémií u lidí způsobuje právě tento subtyp. Již 10 bakterií může způsobit 

infekci po subkutánní injekci a 25 po podání aerosolu (Sjöstedt 2007). 

• Francisella tularensis subsp. holarctica (typ B, dříve nazývána jako biovar 

palearctica) je méně virulentní, způsobuje mírnější formy onemocnění 

a vyskytuje se především v Evropě, Asii a Severní Americe. Její výskyt je 

spojen hlavně s hlodavci žijícími ve vodě, např. ondatra nebo bobr. Ale dá se 

izolovat i z jezer, řek a dalších vodních toků. Tento podtyp má 3 biovary, z nichž 

nejznámější je biovar Japonica, který byl izolován v Japonsku. 
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• Francisella tularensis subsp. mediasiatica se vyskytuje ve střední Asii 

v republikách bývalého Sovětského svazu. 

• Francisella tularensis subsp. novicida do této skupiny patří i přes 

specifické růstové požadavky a metabolické reakce, které jsou odlišné oproti 

ostatním subtypům. Má však stejný profil mastných kyselin a podobnost DNA 

s ostatními subtypy je 75% (Sjöstedt 2007). Jejím zdrojem je hlavně voda. 

 

2.1.2. Onemocn ění tularémie a jeho lé čba 

F. tularensis způsobuje onemocnění zvané tularémie. Jedná se 

o antropozoonózu. Kromě lidí se vyskytuje převážně u hlodavců jako jsou zajíci, 

ondatry, veverky, krtci, myši. Přenašečem může být klíště nebo ovád, kteří 

nasají krev nakažených zvířat. Člověk se kromě klíšťat může nakazit i z exkretů 

nakažených zvířat, vdechnutím kontaminovaného aerosolu nebo prachu, 

požitím kontaminované vody či nedostatečně tepelně upraveného masa 

(zejména zaječího). 

Toto onemocnění má inkubační dobu 3-5 dní (Tärnvik a Chu 2007). 

Zpočátku se vyskytují nespecifické symptomy jako horečka, malátnost, 

zimomřivost a bolest hlavy. V závislosti na bráně vstupu můžou nastat další 

specifické symptomy. Ulceroglandulární forma (kožní) je výsledkem nákazy 

přes kůži nebo mukózní membrány. Může být způsobena kontaktem 

s nakaženým zvířetem. Nejprve se utvoří primární vřed, který je následován 

bolestivým zduřením spádových mízních uzlin. Ty mohou zhnisat a při provalení 

hnisu se utvoří píštěle. Respirační forma (plicní) vzniká inhalací 

kontaminovaného aerosolu nebo prachu. Projevuje se zánětem plic, kašlem, 

dušností a bolestí na hrudi. Při okuloglandulární formě (oční) trpí pacient 

zánětem spojivek a zduřením uzlin kolem uší. Nákazou pozřením 

kontaminované vody nebo jídla dojde k formě orofaryngeální, jejímž výsledkem 

je zánět podčelistních mízních uzlin (probíhá jako těžká angína), při intestinální 

(střevní) formě jsou časté bolesti břicha, průjem a zvětšení sleziny. 

Jelikož se jedná o bakteriální infekci, je léčba tularémie založená na 

antibioticích. Před jejich příchodem byla míra mortality u tularémie typu A 3-
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15%, u některých respiračních forem dokonce 30-60%. Dnes je tato míra menší 

než 2% (Tärnvik a Chu 2007). 

Lékem volby jsou aminoglykosidy. Mají baktericidní účinek a to je 

pravděpodobně i důvod, proč je po nich relaps infekce vzácný. Jejich 

nevýhodou je jejich potenciální oto- a nefrotoxicita a nízká absorpce při 

gastrointestinálním podání. Proto je nutné je podávat parenterálně. Z nich 

nejúčinnější je streptomycin. Ten je však pro svou vestibulární toxicitu 

a možnost hypersensitivity u lidí užívajících drogy užíván jen řídce a je 

nahrazen gentamicinem (Tärnvik a Chu 2007). 

Tetracykliny jsou alternativou v klinické praxi. Působí pouze 

bakteriostaticky, proto je u nich možnost relapsu onemocnění. Lze je podat 

orálně a mají nižší toxicitu než aminoglykosidy. Starší zástupci byli nahrazeny 

doxycyklinem. Ten se v dávce 200 mg podává jednou denně po dobu 14 dnů. 

Chinolony jsou novým výhledem pro orální léčbu tularémie. Jsou 

baktericidní a méně toxické než aminoglykosidy. Zatím byl prokázán účinek 

ciprofloxacinu v léčbě tularémie typu B. Má stejný bezpečnostní profil u dětí 

i dospělých. Ostatní zástupci byli použiti zatím jen vzácně (Tärnvik a Chu 2007). 

Betalaktamy, cotrimoxazol, clindamycin nejsou v léčbě tularémie účinné. 

Chloramfenikol se sice používal, ale dnes je díky svým nežádoucím 

hematologickým účinkům vyřazen z rutinního užívání. 

 

2.1.3.  Diagnostika a vakcinace 

Mikrobiologická diagnostika F. tularensis se vyvíjela s rozvojem laboratorní 

techniky. Nejstarším způsobem je kultivace. V rutinní klinické práci je dnes jen 

řídce využívaná, protože tato bakterie pomalu roste a je vysoce virulentní. Je 

třeba při práci s ní dodržovat přísná bezpečnostní opatření. F. tularensis roste 

dobře na cystein/cystin doplněném agaru jako je obohacený čokoládový agar, 

CHAB agar nebo GC Agar II s 1% hemoglobinem a 1% isovitalexem. Kolonie 

jsou znatelné po 24-48 hodinách (Tärnvik a Chu 2007). 

Od roku 1930 se diagnostika spoléhá na průkaz protilátek proti F tularensis. 

Aglutinace a i další mikroaglutinační metody ukazují skvělou citlivost a specifitu. 

Protilátky se objevují během druhého týdne po začátku onemocnění, ale po 
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dosažení vrcholu klesají pomalu a jsou detekovatelné i mnoho let po infekci. 

Vedle aglutinace využívá sérologie k diagnostice tularémie i metodu ELISA 

(enzyme-liked immunosorbent assay), která umožňuje rozlišení protilátek 

z různých imunoglobulinových tříd (Tärnvik a Chu 2007). 

Z přímých imunologických metod se používají imunofluorescenční techniky. 

Nerozšířily se však do běžné praxe kvůli nedostatečné dostupnosti reagencií 

a vlastnímu provedení, které vyžaduje subjektivní zkušenosti a zběhlost v práci. 

V dnešní době jsou nejmodernější molekulární metody detekce, hlavně 

PCR (polymerase chain reaction). Primery jsou vytvořeny na základě genů tul4 

a fopA, které kódují lipoproteiny z vnější membrány bakterie (Tärnvik a Chu 

2007). Tato metoda je velice citlivá, proto se může použít i ve vzácných 

případech, kdy ostatní metody, včetně sérologie, selhaly. V běžné klinické praxi 

se ale nepoužívá. Real-time PCR je novější modifikace klasické gelové PCR. Je 

to metoda citlivá, rychlá a specifická. Využívá se i pro stanovení u subjektů po 

vakcinaci. 

Vzhledem k tomu, že je F. tularensis vysoce virulentní bakterie, velice brzy 

se výzkum začal zabývat otázkou vakcinace. S možností zneužití F.tularensis 

jako biologické zbraně tato snaha ještě zesílila. S postupem času byly vyvinuty 

3 typy vakcín. Vakcína složená z usmrcených bakterií, subjednotková vakcína 

a použití živých oslabených kmenů. 

První vakcína, která byla vyvinuta k ochraně člověka před tularémií je 

označována jako „Foshay“ vakcína podle svého objevitele Dr. Lee Foshay. 

Obsahovala celé fenolem-usmrcené bakterie nebo acetonový extrakt z nich. 

Imunizace lidí tímto preparátem snížila počet infekcí a závažnost onemocnění. 

Znamenala ale jen malou úroveň ochrany, která nebyla účinná proti vysoce 

virulentním kmenům (Conlan a Oyston 2007). 

Subjednotková vakcína využívá hlavně O-antigenu lipopolysacharidu (LPS) 

bakterie. Tato imunizace přináší dobrou ochranu před F. tularensis typu B, nikoli 

však typu A nebo před aerosolem s bakteriemi typu A i B. Imunizace čistými 

proteiny (např. FopA nebo TUL4) se ukázala jako neúčinná (Conlan a Oyston 

2007). 

Asi 60 milionů lidí bylo úspěšně imunizováno vakcínou s živou oslabenou 

bakterií subtypu holarctica v bývalém Sovětském svazu v letech 1946-1960. 
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V roce 1956 byl jeden z těchto vakcinačních kmenů prodán do USA. Zde byl 

pasážemi izolován kmen, který byl označen jako Francisella tularensis LVS (live 

vaccination strain). Tato vakcína se vyznačuje dobrou ochranou před infekcemi 

typu A i B. Účinnost této vakcíny ověřila americká armáda během operace 

Whitecoat, kdy byly testovány léky a profylaxe proti biologickým zbraním na 

dobrovolnících. Mezi její nevýhody patří, že není vhodná pro děti a lidi 

s oslabenou imunitou a nechrání před aerosolovou infekcí. Další problém je, že 

dosud není přesně známa molekulární podstata oslabení tohoto kmene 

(Sjöstedt 2007). 

V dnešní době nemá žádná vakcína licenci, ale v praxi se stále používá 

LVS. Z výše uvedených důvodu je patrné, že se stále hledá nová účinnější 

vakcína. 

 

2.1.4. Virulen ční faktory 

Genetické základy patogeneze F. tularensis nejsou dosud zcela 

prostudovány a jsou nyní objektem výzkumu mnoha pracovišť. Její virulence 

pravděpodobně pramení ze schopnosti rozmnožit se do velkého počtu 

v různých hostitelských tkáních i orgánech, způsobit apoptózu hostitelských 

buněk a tímto narušit jejich normální funkci (Conlan a Oyston 2007). 

V genomu této bakterie lze najít část označenou FPI (Francisella 

Pathogenicity Island), která obsahuje 16-19 genů kódujících virulenční faktory. 

Ty byly nalezeny duplikované ve většině genomů F. tularensis, které byly 

sekvenovány (výjimkou je F.tularensis novicida). Jedná se například o geny 

iglA,iglB, iglC, iglD a pdpA, pdpB, pdpC. Proteiny, které tyto geny kódují, jsou 

nezbytné pro přežití uvnitř bakterie, replikaci a infikování dalších hostitelských 

buněk. Inaktivace genů, které jsou součástí FPI, tedy vede ke vzniku mutantů, 

kteří mají sníženou virulenci. Nejvíce byly prostudovány mutace genů iglABCD. 

Protein IglA je lokalizován v cytoplazmě a jeho exprese a stabilita závisí na 

přítomnosti IglB, se kterým interaguje. Je důležitý pro růst uvnitř makrofágu. 

Protein IglC je jeden z nejvíce pozitivně regulovaných proteinů při 

intramakrofágové infekci. Zabraňuje splynutí fagozomu s lysozomem a je 

nezbytný pro růst v makrofágu, únik z fagozomu. Geny operonu pdp 
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(pathogenicity determinant protein) jsou celkem čtyři. PdpD však není nutný pro 

růst v makrofágu, zatímco pdpA a pdpC nezbytné jsou. PdpB má homologii 

s icmF , který je potenciálně zapojen do sekrece (Barker a Klose 2007). 

Pozitivní regulace transkripce většiny FPI genů je zajišťována přítomností 

proteinu MglA. Ten je kódován genem mglA (macrophage growth locus). Není 

ještě zcela jasné, jak MglA reguluje transkripci genů, ale díky jeho homologu 

z E.coli SspA se usuzuje, že by mohlo jít o interakci s RNA polymerázou 

(Barker a Klose 2007). 

Mezi virulenční faktory patří i komponenty vnějšího povrchu bakterie. 

F. tularensis má neobvyklý LPS s nízkou toxicitou, který vyvolá velmi nízkou 

zánětlivou odpověď ve srovnání s ostatními gram-negativními bakteriemi. 

Schopnost indukovat produkci IL-1 a TNF-α je u něj tisíckrát menší než u LPS 

Escherichia coli (Sandström 1992) a to díky neobvyklé struktuře lipidu A. Ale O-

antigen je důležitý faktor virulence, neboť jeho mutant má sníženou virulenci 

(Conlan a Oyston 2007). Na povrchu baterie můžeme najít i pili. Typ IV pili hraje 

roli v adhezi na hostitelskou buňku, přenosu DNA, vytvoření biofilmu, pohybu 

a je proto důležitým faktorem virulence (Barker a Klose 2007). Funguje jako 

sekreční systém typu II. Důležitý je protein PilQ, který tvoří póry na vnější 

membráně nezbytné pro sekreci a podílí se na sekreci metaloproteázy PepO. 

Gen pilA kóduje část strukturální podjednotky pilu a jeho mutant sice přežívá 

v makrofágu, ale není virulentní pro myši po subkutánním podání (Barker 

a Klose 2007). Kapsula této bakterie je pouze částečně prostudovaná. 

Železo je esenciálním prvkem pro všechny bakterie, proto molekulární 

systémy, které se podílejí na získávání železa, se řadí u některých patogenů 

k faktorům virulence. Snížená koncentrace železa totiž indukuje zvýšenou 

transkripci většiny, ale ne všech, genů FPI (Nano a Schmerk 2007). Totéž 

způsobuje i přítomnost peroxidu vodíku. Tyto podmínky mění transkripční 

aktivitu MglA (Barker a Klose 2007). 

F. tularensis také neprodukuje žádné toxiny a nemá geny pro sekreční 

systémy typu II, IV a V. Některé geny FPI ale mají homologii ke genům 

sekrečního systému typu VI, který se vyskytuje u jiných bakterií. 
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2.1.5. Interakce F.tularensis s hostitelskou bu ňkou 

F. tularensis může napadat typ II alveolárních epiteliálních buněk, neutrofily 

a jiné makrofágům podobné buňky retikuloendoteliárního systému (RES), ale 

její nejvýznamnější hostitelskou buňkou jsou makrofágy. Jsou důležité jak pro 

replikaci bakterie, tak pro ochranu hostitele před infekcí. 

Většina F. tularensis je pohlcena makrofágem pomocí asymetrické, velké 

pseudopodální smyčky. Fúzí této smyčky s plazmatickou membránou se 

bakterie zapouzdří do speciální vakuoly připojené k povrchu makrofágu. Během 

několika sekund až minut se vakuola dramaticky smrskne a přemístí se do 

centra hostitelské buňky. Tento proces se nazývá „smyčková“ (looping) 

fagocytóza a je odlišný od ostatních typů fagocytóz a je velice unikátní 

(Clemens a Horwitz 2007). 

Po vniku do makrofágu vakuola s bakterií přechází na membránou 

ohraničený fagozom. Tento fagozom interaguje s časnými endozomy, což je 

doprovázeno tvorbou časného endozomálního antigenu (EEA-1). Jeho 

množství strmě stoupá v prvních 15 minutách po infekci a poté v následujících 

45 minutách velmi pomalu klesá. Fagozom následně interaguje s pozdním 

endozomem, což se projeví tvorbou omezeného množství membránových 

proteinů spojených s lysozomem (CD63, LAMP-1, LAMP-2…tyto markery jsou 

prezentovány jak na pozdních endozomech, tak na lysozomech). Fagozom 

s živými bakteriemi neinteraguje s lysozomy, což se projeví tím, že nezíská 

lysozomální markery jako jsou cathepsin D a fluorescenční dextran (Texas-Red 

dextran, používá se ke značení lysozomální kinetiky). Naopak fagozom 

s mrtvými bakteriemi má extrémně vysoké množství membránových proteinů 

spojených s lysozomem, interaguje s lysozomy a získává velké množství 

cathepsinu D i fluorescenčního dextranu (Clemens a Horwitz 2007). 

 Během ultrastrukturálních studií bylo zjištěno, že velké procento (25-50%) 

vakuol s živými F. tularensis získá hustý fibrilární obal na svém 

cytoplazmatickém povrchu. Tento obal se pak podílí na procesu vytváření 

bublinek a vesikul a defragmentaci obalu i membrány vakuoly. Bakterie začíná 

unikat z fagozomu do cytoplazmy hostitelské buňky po 2-4 hodinách od 

infikování a po 4-8 hodinách se většina bakterií nachází volně v cytoplazmě. 
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Zde se množí a využívá nutriční zásoby hostitelské buňky. Replikace bakterií 

nezačíná dříve než 6-12 hodin od začátku infekce. V době, kdy vrcholí 

intracelulární bakteriální proliferace, je indukována programovaná buněčná smrt 

- apoptóza. Bylo pozorováno, že buňky myší makrofágové linie J774 infikované 

F. tularensis LVS podléhají apoptóze po 24-48 hodinách. Indukce apoptózy je 

doprovázena změnou mitochondriálního potenciálu, uvolnění cytochromu c 

a následnou aktivací kaspáz. Tyto změny jsou prvně patrné již 12-18 hodin po 

začátku infekce. Nedávné studie dokonce ukázaly, že se apoptóza rozvíjela 

u infikovaných buněk J744 již po 10 hodinách a také bylo prokázáno, že 

infikované buňky vykazují po 30 hodinách známky nekrózy. Po zániku buňky jí 

bakterie opouští a infikuje další nové buňky – rozvíjí se sekundární infekce 

(Sjöstedt 2005). 

Z výše uvedeného vyplývá, že intracelulární život F. tularensis je kombinací 

části fagozomálního zrání a extrafagozomální cesty a je zcela unikátní. 

 

 

Obr.1 Replikace F. tularensis v makrofágu (Internetový zdroj 1) 
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2.1.6. Interakce hostitel - patogen, proteomový 

pohled  

Interakce hostitel – patogen odráží rovnováhu mezi obranou hostitele 

a mechanismy virulence patogenů. Díky pokrokům v proteomových 

technologiích, které umožňují porovnávat obsah proteinů mezi komplexními 

biologickými systémy, lze tyto interakce charakterizovat z globálního 

proteomového pohledu. Poznání interakcí mezi hostitelem a patogenem 

z pohledu proteomiky napomáhá významně k bližšímu porozumění patogenicity 

a virulence, a tím i k definování nových terapeutických a profylaktických 

přístupů. Pomocí proteomové charakterizace hostitelské odpovědi lze také 

odhalit specifické biomarkery, které umožní rychlou detekci a charakterizaci 

patogenu, a tím i včasnou a specifickou detekci infekčního onemocnění. 

Existuje řada patogenů, ať už virového nebo bakteriálního původu, ale 

mechanismy patogenicity jsou často společné. Patří mezi ně např.: 

• produkce toxinů 

• adheze na povrch hostitelské buňky 

• invaze a průnik do hostitelské buňky 

• obcházení imunitního systému díky antigenním variantám 

• typy sekrečních mechanismů (I, II, III, IV), které vpravují faktory virulence 

do hostitelské buňky 

• přesná regulace tvorby faktorů virulence 

• molekulární mimikry (napodobování) 

 

Při kontaktu patogena a hostitele dochází k aktivaci přirozené imunitní 

odpovědi hostitelské buňky. Patogeny, které přežijí, ještě musí snést útok 

získané imunitní odpovědi. Díky tomuto selektivnímu tlaku se u většiny 

nejúspěšnějších patogenů vyvinuly mechanismy, které vedou k pozměnění či 

potlačení hostitelské imunitní odpovědi, a patogeny se díky nim vyhýbají 

fagocytóze. 

Z pohledu patogena u něj dochází po vzájemné interakci s hostitelskou 

buňkou k výrazným změnám genové exprese. Proteomová analýza významně 

přispívá k objasňování molekulární podstaty virulence a patogenicity. 
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Komparativní proteomová charakterizace virulentních, mutantních 

atenuovaných nebo avirulentních kmenů či příbuzných patogenů umožňuje 

nalézt bílkoviny, které působí jako virulentní faktory nebo toxiny. Dosud byl 

popsán proteom celé řady patogenních baterií - např.: Yersinia pestis, 

Escherichia coli (E.coli), Francisella tularensis, Salmonella enterica a dalších. 

Z pohledu hostitelské buňky můžeme její odpověď na přítomnost infekčního 

agens sledovat tak, že ji vystavíme působení patogenu a následně pozorujeme 

změny nastávající v průběhu času. Hostitelské modelové systémy můžeme 

rozdělit na in vitro modely založené na buněčných kulturách, ex vivo modely 

využívající plnou krev a jiné tkáně a in vivo modely zahrnující studie na 

zvířatech. Tyto systémy společně s proteomovými technologiemi představují 

velmi cenný způsob, jak charakterizovat infekční onemocnění (Zhang a kol. 

2005). 

 

2.2.  Vybrané metody studia interakcí F. tularensis 

s hostitelskou bu ňkou 

2.2.1. Hmotnostní spektrometrie (MS) 

Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda sloužící k převedení molekul 

na ionty, rozlišení těchto iontů podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) 

a následnému záznamu relativních intenzit jednotlivých iontů. Tato metoda je 

velice citlivá, destruktivní a má minimální spotřebu vzorku. Slouží k určení 

molekulové hmotnosti a dalších strukturních informací získaných interpretací 

spekter. 

Hmotnostní spektrometr je iontově-optické zařízení, které separuje ionty 

podle poměru jejich m/z. Skládá se ze 3 základních částí: 

- iontový zdroj – slouží k převedení neutrálních molekul vzorku na nabité 

částice (tzv. ionizace), konstrukce se liší podle použité ionizační techniky 

- hmotnostní analyzátor – slouží k rozdělení iontů v plynné fázi za 

vysokého vakua podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) 
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- detektor – slouží k detekci iontů po jejich separaci podle m/z a k určení 

relativní intenzity jednotlivých iontů 

Dále jsou součástí tohoto zařízení data procesor, který slouží k příjmu 

a zpracování dat a výkonné vakuové pumpy zajišťující vakuum v celé oblasti. 

V proteomice je velice často využívaná ionizační technika MALDI (matrix-

assisted laser desorption/ionization) – laserová desorpce/ionizace za 

přítomnosti matrice usnadňující desorpci. Vzorek je rozpuštěn a smíchán 

s matricí a ozářen pulzním laserem. Matrice absorbuje energii, dojede k jejímu 

přenosu na analyt a k ionizaci a desorpci iontů. Výhodou této techniky je 

možnost analyzovat biopolymery, které mají sklon se rozpadat při použití jiných 

ionizačních metod. Matrice tyto biopolymery chrání před destrukcí přímým 

laserovým paprskem (Sobotková 2006). Matrice tedy musí absorbovat laserový 

impuls, tvořit krystaly s analytem, nereagovat s ním, být těkavá a stabilní. 

Nejčastěji se používají nízkomolekulární aromatické kyseliny (např. α-kyano-4-

hydroxyskořicová kyselina, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyskořicová kyselina nebo 

2,5-dohydroxybenzoová kyselina). 

 

Obr.2 Princip MALDI (Kučera 2007) 
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Technika MALDI je zásadně spojována s TOF (Time Of Flight) 

analyzátorem. Principem je, že ionty s menší hodnotou m/z se při udělení stejné 

kinetické energie pohybují rychleji, proto se dostanou rychleji na detektor. TOF 

je typicky pulzní hmotnostní analyzátor. Nejdříve jsou velmi krátkým pulzem 

ionty urychleny na vstupu do analyzátorové trubice a poté se přesně měří čas, 

za který se ionty dostanou k detektoru. Podle tohoto času letu se určí m/z. 

Pomocí současných hmotnostních spektrometrů je možné stanovit 

hmotnost peptidu či bílkoviny s velkou přesností, ale ani to nestačí k jejich 

jednoznačné identifikaci a určení struktury. To lze zjistit sekvenováním 

polypeptidu pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS). Peptidu, 

jehož sekvenci chceme určit, je dodána energie, která vyvolá fragmentaci 

a následně je změřeno hmotnostní spektrum fragmentů. Získají se různé typy 

iontů v závislosti na místě přerušení peptidového řetězce obsahující N- nebo C- 

koncovou část peptidu. Detekovány jsou pouze částice s nábojem. Jestliže je 

náboj zadržen N-koncovou částí peptidu, je iont klasifikován jako a, b nebo c. 

Je-li zadržen C-koncovou částí, je iont klasifikován jako x, y nebo z. Číslo 

v dolním indexu udává počet aminokyselin ve fragmentu. 

Jednou z dnes často používaných metod fragmentace peptidů je MALDI ve 

spojení s TOF-TOF hmotnostními analyzátory. První TOF analyzátor vybírá 

prekurzorové ionty, které vstupují do kolizní cely umístěné mezi analyzátory, 

a spektrum fragmentů je měřeno druhým TOF analyzátorem. Toto zařízení má 

vyšší citlivost a přesnost (Aebersold a Mann 2003, Internetový zdroj 2). 

 

2.2.2. Značení peptid ů - iTRAQ  

Isobaric tags for relative and absolute quantitation (iTRAQ) – isobarické 

značky pro relativní a absolutní kvantifikaci. 

iTRAQ značky umožňují simultánní identifikaci a kvantifikaci proteinů ze 4 

(eventuelně i 8) různých vzorků pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie. 

Tyto reagenty se vyznačují tím, že jsou specifické k volné α-aminoskupině  
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Kompletní molekula reagentu iTRAQ se skládá ze 3 částí:  

- reportérové skupiny  – založené na N-methylpiperazinu  

- balanční skupiny - karbonylová skupina  

- skupina reagující s peptidy  – N-hydroxysukcinimid (Sobotková 2006) 

 

 

 

Obr.3 Struktura iTRAQ reagentu (Zieske 2006) 

 

Celková hmotnost reportérové a balanční složky je udržována konstantní 

pomocí isotopů 13C, 15N, 18O. Hmotnost reportérové skupiny je v rozmezí 114,1-

117,1 Da, podle toho kolik atomů uhlíku je ve skupině nahrazeno atomem 13C 

a je-li dusík nahrazen atomem 15N. Balanční skupina má hmotnost v rozmezí 

28-31 Da tak, aby v kombinaci s reportérovou skupinou zůstala celková 

hmotnost molekuly konstantní (145 Da) pro každou ze 4 značek. Toho je 

docíleno nahrazováním atomů uhlíku a kyslíku izotopy 13C a 18O (Sobotková 

2006). 

Proteiny izolované nanejvýše ze čtyř různých (eventuelně 8) vzorků buněk 

jsou nejprve redukovány, alkylovány a štěpeny trypsinem odděleně, ale 

souběžně. Výsledné peptidy jsou označeny reagenty iTRAQ. Ty tvoří vazbu 

s α-aminoskupinami peptidů, tzn. s N-terminálními peptidy a lysinem. Označené 

vzorky jsou smíchány (Zieske 2006). Pokud je vzorek příliš komplexní je třeba 

ho přerozdělit. K tomu může sloužit ionexová chromatografie, izoelektrická 

fokusace, 1-D nebo 2-D elektroforéza. Další možný způsob je např. rozdělení 

buněčných proteinů na jednotlivé subcelulární frakce v začátku pokusu a poté 



 

 

25 

po naznačení iTRAQ a smíchání reverzně-fázová HPLC (High Pressure Liquid 

Chromatography – vysokotlaká kapalinová chromatografie). 

Následuje hmotnostní spektrometrie (MS), kde se zobrazí jeden pík pro 

určitý peptid ze všech 4 vzorků buněk. To způsobuje právě konstantní hmotnost 

reagentů. V tandemové spektrometrii (MS/MS) dochází k rozštěpení značky 

peptidu tak, že se odštěpí reportérová skupina jako iont. Vzniklé 4 ionty se 

objeví jako píky v oblasti nízké hmoty (low-mass region) mezi m/z 113 a m/z 

119. Protože se v této oblasti nezobrazují žádné další iontové fragmenty, jsou 

tyto signály spojeny výhradně s reportérovými skupinami značených vzorků. 

Proto může být vztah jednotlivých vzorků kvantifikován porovnáním ploch píků 

jednotlivých reportérových skupin. Poměr ploch píku jedné skupiny k dalšímu 

reprezentuje relativní zastoupení daného peptidu v každém ze zúčastněných 

vzorků. Balanční skupina se neprojeví, protože nenese žádný náboj. Kromě 

silného signálu reportérových skupin se projeví i signály y- a b- iontů, které 

umožní identifikaci proteinů. 

Výhody této metody jsou např. možnost detekce i posttranslačních 

modifikací, možnost pracovat s více vzorky najednou a identifikace vzorků 

zároveň s jejich kvantifikací. Nevýhodou je časová náročnost při MS z důvodu 

velkého množství peptidů (závisí na komplexnosti vzorku) a přesná příprava 

vzorku. 

 

Mezi další metody značení využívajících stejně jako iTRAQ izotopů 

inkorporovaných pomocí chemické derivatizace patří i izotopově kódované 

afinitní značky (Isotope-Coded Afinity Tags – ICAT). Tyto značky se skládají ze 

3 částí: reaktivní skupiny, která specificky reaguje s thiolovými skupinami 

cysteinů, označené části (linker region), ve kterém jsou začleněny izotopy 

a afinitní části (biotin), která slouží k izolaci označeného peptidu. Jako izotopy 

se používají atomy deuteria. Může se jím nahradit až 8 vodíků (d0 až d8 ICAT 

značky). Naznačené proteiny jsou rozštěpeny, označené peptidy izolovány 

afinitní chromatografií, separovány na reverzně-fázové chromatografii 

a analyzovány na MS/MS. Tato metoda umožňuje kvalitativně a kvantitativně 

analyzovat 2 vzorky najednou (jeden označený lehkou značkou (d0) a druhý 

těžkou) (Fenselau 2007, Sobotková 2006). 
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Metoda založená na metabolickém značení se nazývá SILAC  (Stable 

Isotope Labeling By Amino Acids In Cell Culture – Stabilními izotopy značené 

aminokyseliny v buněčné kultuře). Principem je, že některým buňkám (savčím) 

je nutné dodávat esenciální aminokyseliny v růstovém médiu. A právě tyto 

aminokyseliny jsou nahrazeny svými izotopicky značenými analogy, které jsou 

komerčně dostupné. Ty se inkorporují do všech nově syntetizovaných proteinů 

a po určitém počtu buněčných dělení jsou téměř ve 100% proteinů v buňce. 

Kvantitativní a kvalitativní analýza se provádí pomocí MS. Výhodou této metody 

je, že daný protein se už syntetizuje naznačený a tudíž není problém 

s úspěchem značení nebo nedostatkem vzorku (Fenselau 2007, Sobotková 

2006). 

Proteolytické zna čení pomocí 18O (Proteolytic labeling with O-18) je 

metoda, kdy jsou 2 atomy 18O zabudovány do karboxylové skupiny všech 

peptidů, které byly proteolyticky naštěpeny z proteinů ve vzorku. Izotop 18O se 

inkorporuje pomocí štěpení proteinu proteázou a chemickou reakcí s H2
18O. 

Kvalitativní a kvantitativní analýza se provádí pomocí hmotnostní spektrometrie 

(Fenselau 2007). 
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3. Cíl práce 
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Tato diplomová práce se zabývá aplikací kvantitativní „shotgun“ proteomové 

technologie za účelem sledování potenciálních změn v tvorbě proteinů u buněk 

myší makrofágové linie J774.2 vystavených působení intracelulární patogenní 

bakterie Francisella tularensis. Primárním cílem pak bylo zjistit, zda jsme 

schopni detekovat změny v proteinové výbavě buněk infikovaných F. tularensis 

a potvrdit tak vhodnost zvoleného přístupu. 
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4. Experimentální část 



 

 

30 

4.1. Materiál 

4.1.1. Biologický materiál 

• Bakterie Francisella tularensis LVS/M 

• Buňky myší makrofágové linie J774.2 (ECACC Ref. No.: 85011428) 

 

4.1.2. Přístroje a pom ůcky 

• 4800 MALDI-TOF/TOF Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA) 

• AB Optitof LCMALDI 123×81 mm s geometrií 45×30 (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) 

• Analytické váhy AX 105 (Mettler-Toledo, Greifensee, Švýcarsko) 

• Automatické mikropipety Pipetman Ultra (Gilson, Middleton, Wisconsin, 

USA) 

• Automatické mikropipety Proline (Biohit, Helsinky, Finsko) 

• Centrifuga JOUAN A14 (Jouan, Francie) 

• Centrifuga JOUAN BR4i (Jouan, Francie) 

• Inkubátor Orbital Shaking Incubator SI6 (ShelLab, Cornelius, Oregon, 

USA) 

• Laminární box S@FE FLOW 1.2 (Bio-air Instruments, Siziano, Itálie) 

• Mikroskop binokulární Amplival (Carl Zeiss, Jena, Německo) 

• Mrazící box PowerFREEZE -87°C VXE (Jouan, Francie ) 

• Orbitální třepačka Cymatics (Naperville, Illinois, USA) 

• Probot Fraction Colector (Dionex, Sunnyvale, CA, USA) 

• Příruční densitometr CO8000 Cell Density Meter (WPA Biowave, 

Cambridge, Velká Británie) 

• Spektrofotometr HELIOS GAMMA (Thermo Spectronic, Cambridge, Velká 

Británie) 

• Termomixer (Eppendorf, Hamburg, Německo) 

• UltiMate3000 (Dionex, Sunnyvale, CA, USA) 

• Běžný laboratorní materiál: plastové zkumavky, skleněné zkumavky, 

Petriho misky, kultivační láhve, očkovací kličky, plastové pipety, špičky, 
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Bőrkerova komůrka, Eppendorfovy zkumavky, centrifugační zkumavky, sterilní 

zkumavky se zátkami, skleněné kádinky 

 

4.1.3. Chemikálie a další reagencie 

• α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina (LaserLabs, Sophia-Antipolis Cedex, 

France) 

• Acetonitril – HPLC čistota (Merck, Darmstadt, Německo) 

• Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit (Sigma, St. Louis, Montana, USA) 

• Fetal Calf Serum (FCS) (GIBCO, Invitrogen) 

• Hydrogenuhličitan amonný (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

• Chlorid vápenatý (Sigma, St. Louis, Montana, USA) 

• iTRAQ Reagents Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

• Kultivační médium Dulbecco´s Modified Eagle Media (DMEM) (GIBCO, 

Invitrogen) 

• MilliQ voda (Merk, Darmstadt, Německo) 

• ProteoExtract Subcellular Extraction Kit (Calbiochem, Darmstadt, 

Německo) 

• RapiGest SF Surfactant (Waters, Milford, Massachusttes, USA) 

• ReadyPrep 2-D Cleanup Kit (Bio-Rad, Hercules, Kalifornie, USA) 

• Trifluoroctová kyselina (Sigma, St. Louis, Montana, USA) 

•Trypsin (Promega, Madson, Wisconsin, USA) 

 

4.1.4. Software 

• Protein Pilot verze 2.0.1. (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 
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4.2. Metodika 

4.2.1. Příprava bun ěk J774.2 

Buňky J774.2 myší makrofágové linie se pasážovaly v kultivačním médiu 

Dulbecco´s Modified Eagle Media (DMEM) obohaceném o 10% Fetal Calf 

Serum (FCS) bez gentamicinu. DMEM je růstové médium, které se běžně 

používá pro kultivaci savčích buněk. Existují jeho různé varianty lišící se dle 

výskytu nebo koncentrace fenolové červeně, glukosy nebo glutamaxu. Samotné 

DMEM se používalo jako promývací médium. FCS je fetální bovinní sérum 

s obsahem bovinního sérového albuminu, který podporuje růst, množení 

a dělení buněk. 

Buňky se zcentrifugovaly při 1200 rpm po dobu 7 minut při 4°C. Poté se 

v Bőrkerově komůrce spočítaly a určila se jejich životnost. Do středu komůrky 

se pipetou nanesla kapku vzorku obarveného trypanovou modří (1:1). Buňky se 

počítaly ve 25 čtvercích komůrky a vždy dvou přilehlých hranách čtverců. 

Průměrný počet buněk v komůrce se vynásobil konstantou komůrky (do výpočtu 

je nutné zahrnout i ředění) a získal počet buněk v 1 ml. Životnost buněk se 

určila spočítáním mrtvých buněk a jejich počet se vydělil počtem celkových 

a vynásobil 100. Toto číslo se odečetlo od 100%. Dobrá životnost buněk je nad 

90%. 

Poté se do třech Petriho misek naředily buňky v potřebný čas tak, aby jejich 

počet v misce byl 4x106 buněk v minimálním množství kompletního média 

(5ml). 

 

4.2.2. Příprava bakterií F. tularensis LVS/M 

Bakterie se masivně naočkovaly na zásobní plotny s McLeodovým agarem 

a nechaly inkubovat 24 hodin při 37ºC. Den před pokusem se přeočkovala 

kultura F. tularensis LSV na pevnou půdu McLeod a nechala kultivovat přes noc 

při 36,3ºC. Další den se připravila suspenze bakterií ve fosfátovém pufru (PBS), 

což je pufrovaný fyziologický roztok. Suspenze se připravila o optické denzitě 

(O.D.) rovné 1, což odpovídá 5x109 bakterií. 
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4.2.3. Provedení infekce 

Připravila se bakteriální suspenze s 2x109 bakteriemi (tento počet odpovídá 

přibližně 0,4 ml suspenze bakterií v PBS o O.D. rovné 1) v PBS. Tato suspenze 

se přidala do Petriho misky s makrofágovou linií J774.2 tak, aby multiplicita 

infekce (MOI) byla 500 (500 bakterií na 1 buňku). Jednotlivé misky se 

kultivovaly po 6, 12 a 24 hodin při 36,7ºC a 5% CO2. Po uplynutí daného 

časového intervalu se buňky vždy seškrábly z Petriho misky, převedly do 

centrifugační zkumavky (15 ml) a stočily při 1200 rpm při 4ºC. Poté se odstranil 

supernatant. 

Jako kontrolní vzorek se použily neiinfikované buňky J774.2. 

Získaly se tedy 4 vzorky (6h infekce (6H), 12h infekce (12H), 24h infekce 

(24H) a kontrola (K)). 

 

4.2.4. Extrakce pomocí S-PEK kitu 

The Calbiochem® ProteoExtract® Subcellular Proteome Extraction Kit (S-

PEK) je sestaven pro extrakci savčích proteinů podle jejich subcelulární 

lokalizace na cytosolickou, membránovou, jadernou a cytoskeletární frakci. 

Vzorky potom nebudou tolik komplexní a bude možné získat přesnější výsledky. 

K extrakci se používají 4 extrakční pufry, inhibitory proteáz, které mají zamezit 

degradaci proteinů během extrakce a dále benzonáza, což je nukleáza, která 

degraduje DNA. 

Před extrakcí se všechny pufry dobře promíchaly, během extrakce se 

udržovaly pufry I-III a benzonáza na ledu a pufr IV a inhibitory proteáz při 

laboratorní teplotě. Vzorky byly stále na ledu. 

Nejprve bylo nutné buňky promýt . Peleta se jemně resuspendovala ve 2 ml 

promývacího pufru (Wash Buffer), inkubovala 5 minut při 4ºC za mírného 

třepání a zcentrifugovala 10 minut při 4ºC a 1200 rpm. Odtáhl se supernatant 

a promytí se provedlo ještě jedenkrát. 

K peletě se přidal 1 ml extrakčního pufru I (Extraction Buffer I) a 5µl 

inhibitorů proteáz (Protease Inhibitor Coctail) a jemně resuspendoval. Vzorek se 

nechal inkubovat 10 minut při 4ºC a za stálého třepání. Zcentrifugoval se 10 
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minut při 4ºC a 1400 rpm. Odtáhl se supernatant, který představoval 

cytosolickou frakci (frakce 1) , přendal se do čisté Eppendorfovy zkumavky 

a uložil na led. 

Peleta z předchozí frakce se jemně resuspendovala v 1ml extrakčního pufru 

II (Extraction Buffer II) a 5µl inhibitorů proteáz (Protease Inhibitor Coctail). 

Vzorek se nechal inkubovat 30 minut při 4ºC za stálého třepání. Poté se 

zcentrifugoval 10 minut při 4ºC a 6900 rpm. Odtáhl se supernatant, který 

představoval membránovou frakci (frakce 2) , přendal se do nové 

Eppendorfovy zkumavky a nechal na ledu.  

Peleta z předchozí frakce se jemně resuspendovala v 0,5 ml extrakčního 

pufru III (Extraction Buffer III) a 5µl inhibitoru proteáz (Protease Inhibitor Coctail) 

a 1,5 µl benzonázy (Benzonese Nuclease). Vzorek se inkuboval 10 minut při 

4ºC za stálého třepání. Centrifugoval se 10 minut při 4ºC a 7300 rpm. Odtáhl se 

supernatant, který představoval jadernou frakci (frakce 3), vložil se do čisté 

Eppendorfovy zkumavky a nechal na ledu.  

Peleta se resuspendovala v 0,5 ml extrakčního pufru IV (Extraction 

Buffer IV) a 5µl inhibitorů proteáz (Protease Inhibitor Coctail). Tímto se získala 

cytoskeletární frakci (frakce 4) . 

Všechny frakce se poté daly zamrazit na -20ºC. 

 

4.2.5. Stanovení koncentrace bílkoviny 

Bílkovina se stanovila pomocí kyseliny bicinchoninové (BCA). Principem 

tohoto stanovení je reakce iontů Cu2+ (obsažené v roztoku B) s bílkovinou. 

Vznikne komplex Cu a bílkoviny za současné redukce iontů Cu2+ na Cu+. Míra 

této redukce je přímo úměrná množství obsažené bílkoviny. Ionty Cu+ pak 

reagují s BCA (obsažené v roztoku A) a vznikne fialovo-modrý komplex, jehož 

absorbance se poté měří. Jako standard se používá bovinní sérový albumin 

(BSA). Výhodou tohoto stanovení je lehká proveditelnost, stabilní komplex 

a použití v širokém rozmezí koncentrace bílkovin. 

Stanovení se provedla s pomocí komerčního kitu Bicinchoninic Acid Protein 

Assay Kit. Zvolil se postup bez přesrážení, protože roztok, ve kterém byl vzorek 

rozpuštěn, byl kompatibilní s činidly (dle tabulky v příbalovém letáku kitu). 
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Nejprve se připravilo 6 zkumavek pro sestavení kalibrační křivky a vždy 2 

zkumavky pro každý vzorek (stavení se provádělo v doublu). Roztoky pro 

sestavení kalibrační křivky se připravily podle následujícího schématu. 

 

Tabulka 1: Schéma pro pipetování kalibrační křivky 

 

zkumavka 1 2 3 4 5 6 

deioniz. voda 50 µl 40 µl 30 µl 20 µl 10 µl 0 

standard (BSA) 0 10 µl 20 µl 30 µl 40 µl 50 µl 

činidlo 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 

 

Do zkumavek pro vzorek se napipetovalo 40 µl deionizované vody a 10 µl 

promíchaného vzorku (toto množství se zvolilo místo 5 µl, protože se očekávala 

nízká koncentrace bílkoviny ve vzorku). Smíchalo se 40 ml činidla A (roztok 

BCA) a 0,8 ml činidla B (roztok obsahující Cu2+) a 1 ml tohoto činidla se 

napipetoval do každé zkumavky (nejdříve pro kalibrační křivku, poté ke vzorku). 

Všechny zkumavky se promíchaly a nechaly inkubovat při 37ºC po dobu 30 

minut. Poté se zchladily pod studenou tekoucí vodou, čímž se ukončila reakce. 

Změřila se absorbance při vlnové délce 562 nm. Spektrofotometr nejprve 

vytvořil kalibrační křivku a podle ní spočítal koncentrace bílkovin v jednotlivých 

vzorcích. 

 

4.2.6. Přečišt ění pomocí ReadyPrep TM 2-D Cleanup 

Kitu 

Princip toho kitu spočívá v precipitaci bílkovin a postupném vymývání 

rozpuštěných nečistot (např. soli, detergenty, polysacharidy, polyfenoly), které 

by mohli rušit další stanovení. 

Vzhledem k tomu, že koncentrace bílkoviny změřená pomocí BCA 

u membránové, jaderné i cytoskeletární frakce nebyla pro další postup 

dostatečná ani při opakovaném pokusu, pokračovalo se v další práci pouze 

s cytosolickou frakcí. 
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100 µl vzorku o známé koncentraci (musí být v rozmezí 1-500 µl) se 

přeneslo do Eppendorfovy zkumavky o objemu 1,5 ml. Přidalo se 300 µl 

precipitační činidlo 1 (Precipitating Agent 1), promíchalo a inkubovalo 15 minut 

na ledu. Dále se přidalo 300 µl precipitačního činidla 2 (Precipitating Agent 2) 

ke směsi vzorku a precipitačního činidla 1 a vše promíchalo. Vše se 

centrifugovala 5 minut při 13500 rpm a 4ºC. Na stěně se vytvořil pelet. Bez jeho 

porušení se odstranil supernatant. Zkumavky se znovu centrifugovaly při 

stejných podmínkách po dobu 15-30 sekund, aby se shromáždil zbytek 

kapaliny, která se poté opět odstranila. 

Poté co se vysrážela bílkovina bylo potřeba rozpustit a vymýt nečistoty. 

K vysušenému peletu se přidalo 40 µl promývacího činidla 1 (Wash Reagent 1). 

Centrifugovalo se 5 minut při 13500 rpm při 4ºC. Pipetou se odstranil 

supernatant. K peletě se přidalo 25 µl ultračisté vody. Zkumavky se míchaly 10-

20 sekund. Pelety se rozptýlily, ale nerozpustily. Přidal se 1 ml promývacího 

činidla 2 (Wash Reagent 2) (vymraženého na -20ºC) a 5 µl přísady 

k promývacímu činidlu 2 (Wash 2 Additive). Zkumavky se míchaly 1 minutu 

a dále inkubovaly při –20ºC po dobu 30 minut. V průběhu inkubace se každých 

10 minut míchaly po dobu 30 sekund. Po inkubaci se zkumavky centrifugovaly 5 

minut při 13500 rpm při 4ºC. Poté se odstranil supernatant bez porušení peletu. 

Ještě jednou se centrifugovaly 15-30 sekund za stejných podmínek jako 

předtím pro shromáždění zbylé kapaliny, která se poté odstranila. Bílý sediment 

se dosušil při laboratorní teplotě na vzduchu (ne však déle než 5 minut, aby se 

nepřesušil). 

 

4.2.7. Značení iTRAQ 

Dosušený sediment se rozpustil v 21 µl 0,1% RapiGest SF Surfactant. Ten 

se připravil rozpuštěním komerčního produktu RapiGestTM SF Surfactant 

v 50 mM hydrogenuhličitanu amonném. Jedná se o speciální detergent, který 

pomáhá solubilizovat proteiny a umožňuje jejich enzymatické štěpení bez 

inhibice enzymové aktivity. Na rozdíl od ostatních běžně užívaných 

denaturantů, jako dodecyl síran sodný (SDS) nebo močovina, RapiGest SF 

nemodifikuje peptidy a nepotlačuje proteázovou aktivitu. Je kompatibilní 
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s různými enzymy (např. trypsin). Neovlivňuje výsledky HPLC ani MS. Z těchto 

důvodů se nepoužil pro rozpuštění vzorku  rozpouštěcí pufr (Dissolution buffer) 

a denaturant (Denaturant, obsahuje SDS), které jsou součástí komerčního kitu 

pro iTRAQ. Dále se pracovalo s chemikáliemi, které jsou součástí iTRAQTM 

Reagents Kit. 

Takto rozpuštěný vzorek se zredukoval přidáním 2 µl redukčního činidla, 

které napomáhá rozrušení vyšších konformací proteinů (redukuje disulfidické 

můstky), promíchal, stočil a nechal inkubovat 1 hodinu při 60ºC. Poté se opět 

stočil a přidal se 1 µl cystein-blokujícího činidlo v digestoři. Toto činidlo 

naalkylovalo cystein a tím se zabránilo opětovnému vzniku již přerušených 

cysteinových můstků, které stabilizují vyšší konformace proteinů. Vzorek se 

promíchal, stočil a nechal inkubovat 10 minut na třepačce při pokojové teplotě. 

Poté se vzorek štěpil trypsinem v množství 1:50 na množství bílkovin. 20 µg 

trypsinu se rozpustilo v 50 µl MilliQ vody a přidal chlorid vápenatý o koncentraci 

100mM. Ke každému vzorku se přidalo 5 µl tohoto roztoku, promíchalo, stočilo 

a nechalo inkubovat 16 hodin při 37ºC na třepačce. 

Před naznačením proteinů se iTRAQ v originálních uzavřených zkumavkách 

vytemperoval na pokojovou teplotu, stočil a obsah každé z nich rozpustil v 70 µl 

ethanolu. Míchal se 1 minutu a stočil. Takto připravené značky se přidaly ke 

vzorkům (vždy 1 iTRAQ značku k 1 vzorku). Kontrolní vzorek (K) se naznačil 

značkou 114, vzorek po 6 hodinách infekce (6H) značkou 115, vzorek po 12 

hodinách infekce (12H) značkou 116 a vzorek po 24 hodinách (24H) infekce 

značkou 117. Překontrolovalo se pH, které by mělo být v rozmezí 7,8-8,5. Vše 

se promíchalo a nechalo inkubovat 1 hodinu při pokojové teplotě na třepačce. 

Zhášení reakce se provedlo přidáním 400 µl MilliQ vody ke každému vzorku 

a inkubováním 1 hodinu při pokojové teplotě na třepačce. 

Poté se smíchaly všechny naznačené vzorky do jedné zkumavky, 

promíchaly a stočily. Takto naznačené vzorky se předaly na další analýzu. 
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4.2.8. Separace na HPLC  

Vzorek byl pro analýzu na hmotnostním spektrometru hodně komplexní, 

proto se nejprve provedla separace peptidů pomocí HPLC na přístroji 

UltiMate3000. Přístroj byl konfigurován pro práci v režimu nano-HPLC 

s předkoncetrací vzorku. Vzorek byl nabrán do autosamplerové smyčky 

a nanesen na předkolonu pomocí nanášecího čerpadla (loading pump). 

Předkolona byla kratší a měla větší průměr než samotná analytická kolona, 

proto bylo možné použít větší průtokovou rychlost a zkrátila se tím doba 

nástřiku vzorku, který se zde zakoncentroval a odsolil. Poté se přepnul 

vícecestný ventil, který spojil předkolonu a analytickou kolonu a vzorek se začal 

vymývat pomocí průtoku mobilní fáze z analytické pumpy (micro pump). 

V koloně se nacházela reverzní fáze C18, peptidy byly tedy separovány podle 

polarity. Vymývaly se gradientovou elucí, kdy rostla koncentrace acetonitrilu 

(ACN) v mobilní fázi. Mobilní fáze se skládala z roztoku A, ke kterému se 

postupně lineárně přidával roztok B až do konečného poměru 50:50. Konečná 

koncentrace ACN byla dostatečná pro vymytí všech peptidů. Součástí mobilní 

fáze byla i trifluoroctová kyselina (TFA), která vytvořila kyselé prostředí. 

 

Parametry HPLC 

Nástřik : 14 µl vzorku s koncentrací celkového proteinu 0,11 µg/ µl 

Předkolona : C18 PepMap100, 5 µm, 300 µm x 5 mm, 100 Å 

Loading pump : roztok = 2% ACN/98% H2O, 0,1% TFA 

                          Průtok 20 µl/min, nanášení vzorku po dobu 4,5 minuty 

 

Kolona : Atlantis dC18, 3µm, 75 µm x 150 mm 

Micro pump : roztok A = 5% ACN/95% H2O, 0,1% TFA 

                      roztok B = 80% ACN/20% H2O, 0,1% TFA 

                      průtok 0,250 µl/min 

                      lineární gradient 0-50% solB za 90 minut 

 

Teplota 25ºC (okolní) 
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4.2.9. Sběr HPLC frakcí 

Sběr frakcí z HPLC a jejich bodové nanášení na destičku pro MALDI-

TOF/TOF analýzu se prováděl pomocí přístroje Probot Fraction Colector. Byl 

napojen na HPLC a smíchával se v něm eluát z HPLC s matricí pro MS. Matrice 

se skládala z α-kyano-4-hydroxyskořicové kyseliny (CHCA) o koncentraci 

2mg/ml v 50% ACN/50% H2O, 0,1% TFA. Matrice se smíchala s HPLC eluátem 

v poměru 4:1 a poté se nanášela na destičku AB Optitof LCMALDI 123 x 81 mm 

s geometrií 45 x 30 nanášecích bodů. Rychlost nanášení byla 5 frakcí za 

minutu a doba sběru frakcí 78 minut. 

 

4.2.10. Vlastní MALDI-TOF/TOF analýza 

Destička s naneseným vzorkem se vložila do přístroje 4800 MALDI-TOF/TOF 

Analyzer. Ionizace byla provedena pomocí MALDI a MS spektra byla 

zaznamenána v pozitivním reflektronovém módu. Po změření MS spekter všech 

nanesených frakcí došlo k výběru peptidů, jejichž signál splňuje určitá kritéria 

(hodnota poměru signál/šum (S/N=150), přítomnost daného peptidu nejméně 

ve 2 frakcích) a tyto peptidy se poté změřily v MS/MS pozitivním reflektronovém 

módu. Na výstupu se získaly MS spektra jednotlivých frakcí a MS/MS spektra 

vybraných peptidů. MS/MS spektra peptidů obsahují informaci o jejich sekvenci, 

což slouží pro identifikaci peptidů a slouží také k relativní kvantifikaci. 

Identifikované peptidy se poté využijí k stanovení totožnosti proteinů. 

 

4.2.11. Vyhodnocování výsledk ů 

Získaná data se vyhodnocovala pomocí softwaru ProteinPilot verze 2.0.1. 

Získané údaje se pomocí tohoto programu porovnávaly s referenční databází 

IPI (k dispozici na internetové adrese www.ebi.ac.uk/IPI/IPIhelp.html). 
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Tabulka 2: Základní parametry nastavení v softwaru Proteinpilot 

 

Parametr Nastavení 

Typ vzorku (Sample Type) ITRAQ 4plex 

Alkylace (Cys Alkylation) methylmethanthiosulfonát (MMTS) 

Štěpení (Digestion) trypsin 

Přístroj (Instrument) 4800 

Druh (Species) Mus musculus (myš domácí) 

Databáze (Database) IPI 

 

Výsledkem byl seznam identifikovaných peptidů a seznam proteinů, ze 

kterých tyto peptidy pocházely a údaj o relativní kvantifikaci jednotlivých 

proteinů. Kvantifikace změn jednotlivých proteinů byla provedena výpočtem 

poměru plochy píku daného proteinu ve konkrétním vzorku (6H, 12H, 24H) ku 

ploše píku proteinu v kontrolním vzorku (K). U těchto poměrů byla Studentovým 

T-testem vypočtena hodnota p, která určuje statistickou významnost dané 

změny. 

Proteiny, u kterých byla zaznamenána statisticky významná změna 

(p<0,05), byly vybrány a byla u nich provedena bioinformatická analýza. Jejím 

cílem bylo nalezení hlavní domény proteinu v sekundárních databázích. Byla 

použita sekundární databáze INTERPRO a PFAM. Odkazy na tyto databáze 

byly nalezeny u každého konkrétního proteinu nalezeného v databázi IPI. 

Pozorované změny v množství jednotlivých proteinů byly podle své 

statistické významnosti rozděleny na 6 skupin. Pokud byl poměr ploch píku 

proteinu v daném vzorku ku kontrole vyšší než jedna, jednalo se o zvýšení 

množství proteinu (červená řada), pokud byl tento poměr nižší než 1, šlo 

o snížení množství (modrá řada). V každé této řadě byly ještě odlišeny tři 

hladiny významnosti podle p-hodnot. Viz. tabulka 3. 
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Tabulka 3: Barevné a slovní rozlišení výsledků podle p-hodnot 

 

 

Barva p-hodnoty Poměr Slovní popis
Červená < 0,001 > 1 Výrazně zvýšené

Oranžová 0,001 až < 0,01 > 1 Středně zvýšené
Žlutá 0,01 až < 0,05 > 1 Méně zvýšené

Žádná >= 0,05 žádný žádný
Světle modrá 0,01 až < 0,05 < 1 Méně snížené

Středně modrá 0,001 až < 0,01 < 1
Středně snížené

Tmavě modrá < 0,001 < 1 Výrazně snížené
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5. Výsledky 
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Tato diplomová práce byla zaměřena na kvalitativní a kvantitativní 

proteomovou analýzu buněk myší makrofágové linie J774.2 po infekci 

intracelulárním patogenem F. tularensis LVS. Byly zvoleny 3 intervaly infekce - 

6, 12 a 24 hodin s multiplicitou infekce MOI=500. Jako kontrola byly použity 

buňky neinfikované. Pro snížení komplexnosti vzorku, byla provedena extrakce 

proteinů do 4 subcelulárních frakcí pomocí komerčního kitu ProteoExtract 

Subcellular Extraction Kit (S-PEK). Získané frakce byly obohacené 

o cytosolové, membránové, jaderné a cytoskeletární proteiny. Protože se 

nepodařilo zajistit dostatečný obsah proteinů ve všech frakcích ani po druhém 

provedení pokusu, byla další analýza provedena pouze s frakcí cytosolovou. 

Tato frakce byla přečištěna pomocí komerční sady ReadyPrepTM Cleanup Kit 

(Bio-Rad) a jednotlivé vzorky (6H, 12H, 24H, K) byly naznačeny značkami 

iTRAQ (115, 116, 117, 114). Poté byly všechny vzorky smíchány a provedena 

separace proteinů na HPLC. Frakce vycházející z HPLC byly nanášeny na 

destičku a analyzovány na přístroji MALDI-TOF/TOF. Výsledky byly zpracovány 

pomocí softwaru ProteinPilot verze 2.0.1.. Data byla porovnána s referenční 

databází IPI a dále podrobena bioinformatické analýze. 

Kvantitativním ukazatelem je poměr ploch píků proteinu ve vzorku ku ploše 

píku proteinu v kontrolním vzorku. Pokud byl výsledný poměr menší než 1, byla 

produkce proteinu snížena, pokud byl větší než 1, byla naopak zvýšena. Tyto 

hodnoty byly dále vyhodnoceny Studentovým T-testem, kdy byly vybrány 

proteiny se statisticky významnou změnou množství . 

Ve frakci obohacené o cytosolové proteiny se podařilo identifikovat celkem 

248 různých proteinů. Po vyhodnocení Studentovým T-testem s hladinou 

významnosti p<0,05 bylo nalezeno 37 proteinů se statisticky významnou 

změnou produkce v porovnání s kontrolním vzorkem. 

Ve vzorku s intervalem infekce 6 hodin (6H)  bylo změněno množství 

celkem u 12 proteinů, z toho byla u 6 z nich zaznamenána zvýšená produkce 

a u 6 snížená. Zvýšené množství bylo klasifikováno u 2 proteinů jako střední a u 

4 jako malé. U proteinů se sníženým množstvím bylo zaznamenáno výrazné 

snížení u 1 proteinu, střední u 1 proteinu a malé u 4 proteinů (viz tabulka 4). 

Ve vzorku, ve kterém probíhala infekce 12 hodin (12H)  byla zjištěna změna 

produkce u 18 proteinů. U 13 proteinů bylo množství zvýšené (u 3 výrazné, u 5 
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střední a u 5 malé). 5 proteinů naopak snížilo své množství ( 1 protein středně 

a 4 málo) (viz tabulka 4). 

Vzorek, který byl vystaven infekci 24 hodin (24H) byl charakterizován 19 

změněnými proteiny, 9 se zvýšenou produkcí (6x výrazně, 1x středně a 2x málo 

zvýšené množství proteinů) a 10 proteiny s produkcí sníženou (u 4 proteinů 

středně a u 6 málo) (viz tabulka 4). 

U tří proteinů bylo zaznamenáno nejdříve snížení a následně zvýšení 

množství. U jednoho proteinu se jednalo o střední snížení množství v intervalu 

6H a následné výrazné zvýšení v intervalech 12H i 24H. Další protein byl 

výrazně snížen v intervalu 6H, výrazně zvýšen v 12H a v intervalu 24H se vrátil 

do normálního stavu. Poslední protein byl málo snížen ve vzorku 6H a výrazně 

zvýšen ve vzorku 12H i 24H (viz tabulka 4). 
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Tabulka 4: Proteiny se statisticky významnou změnou množství oproti kontrolnímu vzorku 

 

 

 

 

Accession No. 1 Název proteinu 2 Bioinformatická analýza 3 6H:K4 12H:K5 24H:K6

1 IPI00229080 MCG18238 Heat shock protein Hsp90 0,94 0,8 8 0,79
2 IPI00323357 Heat shock cognate 71 kDa protein Heat shock protein Hsp70 0,99 0,96 0,88
3 IPI00462072 Alpha-Enolase Enolase 1,01 0,97 0,92
4 IPI00317794 Nucleolin RNA recognition motif, RNP-1 0,94 0,99 0,94
5 IPI00876550 15 kDa protein Histone H2B 0,81 1,43 2,65

6 IPI00853914
Similar to heterogeneous nuclear 

ribonucleoprotein A2/B1 RNA recognition motif, RNP-1 0,73 1,15 1,03
7 IPI00134599 40S ribosomal protein S3 Ribosomal protein S3, C-terminal 1,08 1,11 1,17
8 IPI00319992 78 kDa glucose-regulated protein Heat shock protein Hsp70 1,08 1,23 1,98
9 IPI00881945 29 kDa protein Tropomyosin 1,04 0,96 0,94
10 IPI00624840 12 kDa protein Histone H4 0,79 1,66 3,34
11 IPI00318841 Elongation factor 1-gamma Glutathione S-transferase, c-terminal 0,96 1,04 0,89

12 IPI00317740
Guanine nucleotide-binding protein subunit 

beta-2-like 1 WD40 repeat 0,98 1,06 1,01
13 IPI00553538 Histone H3.1. Histone H3 0,93 1,51 2,86
14 IPI00653474 60S ribosomal protein L13 Ribosomal protein L13e 0,98 1,09 1,00
15 IPI00123639 Calreticulin Calreticulin 0,95 1,05 2,18
16 IPI00848816 Similar to cofilin-1 ADF/Cofilin/Destrin 1,00 0,93 0,88
17 IPI00849786 Similar to transcription factor EF1 Cold shock protein 0,86 0,85 0,85
18 IPI00265761 Histone H2A type 1 Histone H2A 0,82 1,71 3,13

19 IPI00884509 SERPINE1 mRNA binding protein 1 isoform 2 Hyaluronan/mRNA binding protein 0,92 1,01 0,88
20 IPI00857114 Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Glucose-6-phosphate dehydrogenase 1,03 0,97 0,92
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1 „Accession No.“ (Accession number) – přístupové číslo proteinu v mezinárodní databázi IPI 

(http://www.ebi.ac.uk/IPI/IPIhelp.html) 
2 „Název proteinu“ – podle mezinárodní databáze IPI 
3 „Bioinformatická analýza“ – hlavní funkční doména proteinu nalezená v sekundárních databázích INTERPRO 

(http://www.ebi.ac.uk/interpro) a PFAM (http://pfam.sanger.ac.uk) 
4 „6H:K“ – poměr plochy píku daného proteinu ve vzorku 6H ku ploše píku tohoto proteinu v kontrolním vzorku (K) 

Accession No. 1 Název proteinu 2 Bioinformatická analýza 3 6H:K4 12H:K5 24H:K6

21 IPI00317309 Annexin A5 Annexin 1,12 1,09 1,17
22 IPI00229517 Galectin-1 Galectin-1 0,99 0,86 0,90
23 IPI00648173 Clathrin, heavy polypeptide Clathrin, heavy chain 0,89 0,98 0,96
24 IPI00420726 40S ribosomal protein S9 Ribosomal protein S4 1,04 1,02 1,03
25 IPI00622160 Hypothetical protein Ribosomal protein L7A 0,98 0,96 1,00
26 IPI00661414 Actin-related protein 2/3 comlex subunit 2 Arp 2/3 complex, 34 kDa subunit p34-Arc 0,94 0,83 0,87
27 IPI00226993 Thioredoxin Thioredoxin-like 0,94 0,94 0,70
28 IPI00227299 Vimentin Filament 0,85 1,42 1,24
29 IPI00169463 Tubulin beta-2C chain Tubulin 1,06 0,96 1,06

30 IPI00308885
Isoform 1 of 60 kDa heat shock protein, 

mitochondrial Chaperonin Cpn60 0,96 1,36 3,54

31 IPI00117011 Hematopoietic lineage cell-specific protein Hs1/Cortactin 1,13 0,94 1,07
32 IPI00756640 Similar to ribosomal protein L36a Ribosomal protein L44e 1,06 0,98 0,98
33 IPI00469268 T-complex protein 1 subunit theta Chaperone, tailless comlex polypeptide 1 1,07 1,16 1,18

34 IPI00320208 Elongation factor 1-beta
Translation elongation factor EF1B/ribosomal 

protein S6 1,02 0,92 0,93
35 IPI00331556 Heat shock 70 kDa protein 4 Heat shock protein 70 1,05 1,09 1,05
36 IPI00112448 40S ribosomal protein S10 Plectin/S10, N-terminal 1,09 1,07 0,99
37 IPI00130344.3 Chloride intracellular channel protein 1 Intracellular chloride channel 1,12 0,96 0,91
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5 „12H:K“ – poměr plochy píku daného proteinu ve vzorku 12H ku ploše píku tohoto proteinu v kontrolním vzorku (K) 
6 „24H:K“ – poměr plochy píku daného proteinu ve vzorku 24H ku ploše píku tohoto proteinu v kontrolním vzorku (K) 

Barevné odlišení dle tabulky 3 
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6. Diskuze 
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Mnoho odborných prací se v dnešní době zabývá studiem vzájemných 

interakcí mezi hostitelem a patogenem. Výrazně k tomu dopomohlo využívání 

nástrojů proteomové analýzy, které umožňují zachytit a identifikovat široké 

spektrum proteinů kódovaných příslušným genomem za daných podmínek. 

Jakákoliv změna podmínek vyvolá reakci v podobě odlišné  exprese genů 

následované změnami v produkci proteinů. 

Infekční onemocnění patří k nejčastějším příčinám předčasného úmrtí. Pro 

úspěšnou léčbu je však velice důležitá i správná a včasná diagnóza. Právě 

proteomová analýza odpovědi hostitele na přítomnost patogena může pomoci 

objasnit základní molekulární mechanismy patogeneze nezbytné pro definování 

vhodných terapeutických a profylaktických prostředků a charakterizovat 

specifické biomarkery pro rychlou detekci a identifikaci patogena a tím i pro 

časnou detekci infekčního onemocnění. Tyto studie je možné provádět 

v podmínkách in vitro nebo in vivo. Buněčné modely in vitro představují 

mnohostranný, finančně nenáročný model pro studium interakcí hostitel-

patogen. I přes odlišné podmínky při studiu celého systému nám in vitro modely 

poskytují cenné informace např. o dávkové závislosti a časovém průběhu 

odpovědi hostitele na přítomnost patogena. Ty mohou být dále nápomocné při 

realizaci komplexních in vivo studií. Proto je výhodné oba přístupy kombinovat 

(Zhang a kol. 2005). 

Příkladem takovéto in vitro studie je proteomová analýza Caco-2 střevních 

buněk, které byly infikovány původním kmenem E. coli nebo avirulentním 

kmenem bez sekrečního systému typu III. Hostitelská odpověď byla 

analyzována pomocí kvantitativní metody ICAT ve spojení s tandemovou MS. 

Autorům se podařilo identifikovat celkem přes 2000 proteinů, u 264 proteinů byl 

pak nalezen prokazatelný rozdíl v jejich produkci mezi buňkami infikovanými 

těmito dvěma kmeny. Většina identifikovaných proteinů je součástí 

cytoskeletárních struktur nebo je zapojena do buněčné adheze a signalizace 

zprostředkované G-proteiny (Hardwidge a kol. 2004). 

Jiným příkladem je studie, kde byla porovnávána odpověď hostitelské buňky 

na 3 zástupce z rodu Yersinia. Buňky lidských monocytů U937 byly vystaveny 

infekci Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis a Yersinia enterocilitica. 

Vzorky byly analyzovány pomocí 2-dimensionální elektroforézy (2-DE) a MS. 

Tato komparativní proteomová analýza jasně ukazuje, že exprese proteinů 
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může být odlišná při působení různých patogenních druhů pocházejících 

z jednoho rodu. Například peroxiredoxin III, součást mitochondriálního 

antioxidačního systému, měl zvýšenou produkci po infekci Yersinia pestis, ale 

ne po infekci příbuznými patogeny. Autoři se domnívají, že oxidativní stres 

v hostitelských mitochondriích může odrážet vyšší virulenční schopnosti tohoto 

druhu. Celkem bylo identifikováno 13 proteinů s odlišnou expresí po vystavení 

infekci jednou z daných 3 bakterií. Tyto proteiny byly zapojeny do syntézy 

proteinů, cytoskeletárních interakcí, imunitní odpovědi a apoptózi (Chromy 

a kol. 2004). 

Bakteriemi z rodu Yersinia se zabývaly i jiné studie. V jedné z nich byly 

porovnávány změny v proteinové expresi u subcelulárních frakcí z lidských 

monocytů linie U937 vystavených působení bakterie Yersinia pestis a Yersinia 

pseudotuberculosis. Proteiny z frakcí obohacených o cytosolové, jaderné 

a membránové proteiny byly analyzovány pomocí 2D-DIGE a MS. Bylo 

nalezeno 16 proteinů, jejichž produkce byla rozdílná po infekci Yersinia pestis 

a 13 proteinů, u kterých se produkce prokazatelně změnila po infekci Yersinia 

pseudotuberculosis. Z těchto rozdílně tvořených proteinů pouze dva byly 

shodné pro oba analyzované patogenní druhy. Proteiny se změněnou expresí 

se podílejí na celé řadě různých buněčných procesů a mechanismů obrany 

hostitele včetně apoptózy, přestavby cytoskeletu, syntézy proteinů a buněčné 

signalizaci (Zhang a kol. 2005). 

Analýzou hostitelské buňky po infekci intracelulární bakterií F. tularensis se 

zabývala v diplomové práci Brigulová K. (2007), kde sledovala změny 

proteinové výbavy u buněk myší makrofágové linie J774 po dvanáctihodinové 

infekci F. tularensis LVS. Vzorky byly rozděleny na frakce obohacené o proteiny 

cytosolové, membránové, jaderné a cytoskeletární a dále analyzovány pomocí 

2-DE (detekce proteinových spot stříbřením) a MS. Z časových důvodů byla 

provedena pouze analýza frakcí obohacených o cytosolové a membránové 

proteiny. Ve frakci s cytosolovými proteiny bylo identifikováno pouze 9 proteinů 

s odlišnou produkcí, z toho u 7 proteinů byla u infikovaných buněk tvorba 

významně snížena a u 2 významně zvýšena v porovnání s neiinfikovanými 

buňkami. U frakce obohacené o membránové proteiny byly nalezeny pouze 2 

odlišně tvořené proteiny, kde u jednoho se produkce po infekci zvýšila 

a u druhého naopak snížila. Celá řada těchto proteinů patří mezi neznámé nebo 
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hypotetické a jejich funkce není známa. Některé proteiny mají vztah k buněčné 

signalizaci a apoptóze. Změny v tvorbě těchto proteinů mezi porovnávanými 

skupinami byly však jen velmi malé a sledované parametry se pohybovaly na 

hranici statisticky významné pravděpodobnosti. S účelem najít další proteiny 

hostitelské buňky, jejichž tvorba by byla výrazně změněná při odpovědi na 

přítomnost patogena, byl proveden i pokus s dvaceti čtyř hodinovým intervalem 

infekce a dále i pokus s metabolickým značením proteinů pomocí radioaktivní 
35S s následnou autoradiografickou detekcí, která je v porovnání se stříbřením 

výrazně citlivější. Ani těmito postupy se však nepodařilo zachytit další 

výraznější rozdíly mezi kontrolní a infikovanou skupinou buněk. 

 

V návaznosti na předchozí studii byl v rámci této diplomové práce proveden 

předběžný pokus s využitím komparativního „shotgun“ proteomového přístupu. 

V porovnání s 2-DE lze těmito technikami identifikovat výrazně větší množství 

proteinů, včetně proteinů, které se v buňkách tvoří jen v malých množstvích 

nebo mají extrémní hodnoty izoelektrického bodu nebo molekulové hmotnosti. 

Buňky myší makrofágové linie J774.2 byly infikovány intracelulárním 

patogenem F. tularensis LVS po dobu 6, 12 a 24 hodin a jejich proteom byl 

porovnán s proteomem buněk neinfikovaných (kontrolní vzorek). Intervaly 

infekce byly zvoleny tak, aby bylo možné sledovat případné změny v průběhu 

životního cyklu bakterie uvnitř hostitelské buňky. Z publikovaných studií je 

známo, že 6 hodin po infikování hostitelské buňky se prakticky všechny bakterie 

nacházejí volně v cytoplazmě (tj. unikly z fagozomu) a začíná jejich replikace. 

Dvanáct hodin po infekci lze detekovat první apoptotické změny hostitelské 

buňky a 24 hodin po infekci dochází k pokročilé apoptóze až nekróze původní 

hostitelské buňky (Sjöstedt 2005). Vysoká multiplicita infekce (MOI) 500 byla 

zvolena, aby bylo zajištěno infikování maximálního počtu buněk. Z pokusů, 

které nejsou součástí této práce bylo zjištěno, že po 6 hodinách je při této 

multiplicitě infikováno až 95% buněk. 

Pro lepší identifikaci co možná nejvyššího počtu eukaryotických proteinů 

bylo nutné snížit komplexnost celého vzorku. Toho bylo docíleno přípravou 4 

subcelulárních frakcích obohacených o cytosolové, membránové, jaderné 

a cytoskeletární proteiny. K tomuto účelu byl použit komerční kit ProteoExtract 

Subcellular Extraction Kit (S-PEK). Ve frakcích obohacených o proteiny 
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membránové, jaderné a cytoskeletární se nepodařilo opakovaně získat 

dostatečné množství proteinů pro další analýzy a to i přes dodržení přesného 

postupu předepsaného výrobcem a přes pozitivní zkušenosti s tímto kitem 

z předchozích studií (Brigulová 2007). Z tohoto důvodu a rovněž i z časového 

omezení byla v rámci této diplomové práce provedena komparativní analýza 

pouze s frakcí cytosolovou. Získané vzorky byly přečištěny a naznačeny 

značkami iTRAQ. Po smíchání byly separovány pomocí HPLC a následně 

analyzovány a kvantifikovány v MS/MS módu na přístroji MALDI TOF/TOF. 

Výsledky byly zpracovány softwarem ProteinPilot verze 2.0.1. a data byla 

porovnána s referenční databází IPI a dále podrobena bioinformatické analýze. 

Ve frakci obohacené o cytosolové proteiny se výše uvedeným postupem 

podařilo identifikovat celkem 248 proteinů. Změněná tvorba v porovnání 

s buňkami neinfikovanými byla zjištěna u 37 z nich. V intervalu 6H bylo 

změněno 12 proteinů, u 6 byla tvorba zvýšená a u 6 snížená. Po 12h infekci 

bylo nalezeno změněných 18 proteinů, u 13 bylo množství zvýšeno a u 5 

sníženo. V intervalu 24H byla zaznamenána změna produkce u 19 proteinů, u 9 

došlo ke zvýšení množství a u 10 ke snížení. Výsledky jsou ovšem získány 

pouze z jednoho předběžného experimentu a zjištěné změny včetně jejich 

charakteru je nutno ověřit dalším minimálně trojnásobným opakováním pokusu. 

Nalezené rozdílně tvořené proteiny jsou funkčně velmi rozmanité 

a z hlediska jejich známé či predikované funkce je lze rozdělit do několika 

základních skupin: proteiny zapojené do DNA replikace, transkripce a translace, 

proteiny zapojené do procesů posttranslačních modifikací, úpravy proteinů 

a chaperony, cytoskeletární proteiny, ostatní proteiny, kam jsou mimo jiné 

zařazeny i proteiny multifunkční. 

 

1) Proteiny zapojené do DNA replikace, transkripce a translace  

Nejvíce proteinů, jejichž tvorba se měnila v průběhu infekce v buňkách 

infikovaných F. tularensis v porovnání s buňkami neinfikovanými, se účastní 

DNA replikace, transkripce a translace. To svědčí o tom, že bakterie globálně 

mění hostitelské buněčné procesy a souvisí obecně se změnou tvorby proteinů 

v důsledku působení patogena. Mezi tyto proteiny lze zařadit nukleolin, protein 

s podobností k heterogennímu nukleárnímu ribonukleoproteinu A2/B1 (RNP-1), 

elongační faktor 1-beta, elongační faktor 1-gamma, protein s podobností 
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k transkripčnímu faktoru EF-1, SERPINE1 mRNA vazebný protein 1 izoforma 2, 

ribozomální proteiny a histony. 

Nejvýraznější změny byly pozorovány v případě histonů (histon typu H2A, 

H2B, H3 a H4), jejichž tvorba se v průběhu infekce postupně zvyšovala 

a nejvyšších změn dosahovala ve 24 hodinovém intervalu infekce. Histony jsou 

hlavními složkami chromatinu. Působí jako cívka, kolem které se navíjí DNA 

a podílejí se také na genové regulaci (Internetový zdroj 3). Z výzkumů 

z posledních let však vyplývá, že histony se mohou nacházet i v mitochondriích 

, kde hrají centrální roli při indukci apoptózy a dokonce i na buněčném povrchu, 

kde působí jako receptory pro bakteriální a virové proteiny (Parseghian a Luhrs 

2006). U celé řady histonů izolovaných z nejrůznějších organismů byla popsána 

i antimikrobiální aktivita (Kawasaki a Iwamuro 2008). Statisticky významný 

vzestup všech hlavních histonů (H2A, H2B, H3 a H4) v pozdějších fázích 

infekce (12 a 24 hodin) by tedy svědčil o procesu apoptózy v infikovaných 

makrofázích, což je v souladu s dosavadními poznatky o životním cyklu 

F. tularensis (Sjöstedt 2005). 

Nukleolin se sice primárně nachází v jádře, kde je zde zapojen do 

chromatinové struktury a podílí se na rDNA transkripci, rRNA zrání, syntéze 

a zrání ribozomů a nukleocytoplazmatickém transportu (Barel a kol. 2008). 

Kromě toho však byla prokázána i jeho povrchová lokalizace. Jedna ze studií 

ukázala, že interakce mezi povrchovým nukleolinem a jeho bakteriálním 

ligandem EF-Tu hraje důležitou roli při adhezi F. tularensis na hostitelskou 

buňku a vstupu do ní (Ginisty a kol. 1999). V naší studii byl tento protein 

v průběhu infekce prakticky nezměněn a v prvním 6-hodinovém intervalu bylo 

možné dokonce pozorovat určitý trend ke snížení. V námi sledovaných 

intervalech je však vstup bakterií do buněk již ukončen (Sjöstedt 2005), proto 

nelze případnou zvýšenou tvorbu nukleolinu v souvislosti s výše popsanou 

funkcí očekávat. 

 

2) Proteiny zapojené do proces ů posttransla čních modifikací, úpravy 

protein ů a chaperony  

Jinou početně zastoupenou skupinou proteinů s rozdílnou tvorbou 

v buňkách infikovaných F. tularensis tvoří proteiny, které se účastní tvorby 

posttranslačních modifikací a jiných úprav proteinů, včetně chaperonů. Lze sem 
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zařadit následující proteiny: MCG18238 s doménou běžnou pro „heat shock 

protein“ (Hsp) 90, Hsp 71 kDa protein, Hsp70, Hsp 70 kDa protein 4, Hsp 

60kDa izoforma 1 (mitochondriální), T-complex proteinu 1 podjednotka theta, 

dále i calreticulin, thioredoxin. 

Chaperony jsou proteiny, které v buňce kontrolují a zabezpečují správnou 

prostorovou strukturu proteinů a brání vzniku nesprávných vazeb. 

K významným chaperonům patří i proteiny tepelného šoku (Heat shock protein, 

Hsp). Jedná se o skupinu funkčně souvisejících proteinů, jejichž exprese je 

zvýšená, jsou–li buňky vystaveny enviromentálnímu stresu (zvýšená teplota, 

infekce, zánět, toxiny a další). Ve stresových, pro buňku nebezpečných 

situacích, se mnohé jinak mitochondriální či cytosolické proteiny objevují na 

povrchu buněk, kde jsou dostupné pro buňky imunitního systému a ovlivňují tak 

vrozenou buněčnou odpověď (Osterloh a Breloer 2008). S tím by mohla 

souviset i zvýšená tvorba Hsp70 u buněk infikovaných F. tularensis. 

Na druhou stranu, tvorba proteinu Hsp90 byla prokazatelně snížená u lidské 

monocytární buněčné linie U937 po infekci intracelulární bakterií Yersinia 

pseudotuberculosis (Zhang a kol. 2005). Hsp90 interaguje s kinázami, 

transkripčními faktory a cytosleletárními proteiny. Je také známo jeho spojení 

s inhibitorem apoptózy survivinem. Snížené množství Hsp90 nebo rozvrácení 

komplexu survivin-Hsp90 vede k proteozomální degradaci survivinu a následné 

apoptóze (Zhang a kol. 2005). Z toho vyplývá, že snížená tvorba tohoto 

proteinu v 12 a 24 hodinovém intervalu odráží zvýšenou apoptózu myší 

makrofágové buněčné linie v důsledku působení F. tularensis. 

O zvýšené indukci apoptózy v pozdních fázích infekce by svědčila i zvýšená 

tvorba kalretikulinu. Jedná se o molekulární chaperone endoplazmatického 

retikula vážící ionty Ca2+. Podílí se na regulaci homeostázy intracelulárních 

Ca2+ iontů. Je zapojen rovněž i do sbalování nově tvořených proteinů 

a glykoproteinů. Kromě endoplazmatického retikula se však může vyskytovat 

i v jádře a na povrchu buněk. Buněčný stres, zahrnující apoptózu, zvyšuje 

expresi tohoto proteinu (Gardai a kol. 2005). 

Thioredoxin je protein, obsahující disulfidický můstek, který se nachází ve 

všech živých organismech. Obecně thioredoxiny vykazují disulfid 

oxidoreduktázovou aktivitu. Interagují s mnoha proteiny pomocí redoxního 

mechanismu, v průběhu kterého dochází k reverzibilní oxidaci dvou thiolových 
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skupin  cysteinů na disulfid. Thiredoxin se tak podílí na tvorbě a přeskupování 

disulfidických vazeb při sbalování proteinů (Berndt a kol. 2008) a katalyzuje 

také reakce důležité pro kontrolu intracelulární redoxní rovnováhy, buněčného 

růstu, obranu proti oxidativnímu stresu nebo kontrolu apoptózy (Arnér 

a Holmgren 2006). Snížená tvorba tohoto proteinu v pozdní fázi infekce může 

být známkou probíhající apoptózy buněk a s tím související narušenou redoxní 

rovnováhou. 

 

3) Cytoskeletární proteiny  

Statisticky významné rozdíly byly také patrné u celé řady cytoskeletárních 

proteinů jako je protein s podobností ke kofilinu-1, podjednotka 2 2/3 

proteinového komplexu se vztahem k aktinu, vimentin, tubulin beta-2C řetězec 

a 29kDa protein s tropomyozinovou doménou. 

Mnohé cytoskeletární proteiny byly změněny i v proteomové analýze 

hostitelských buněk infikovaných bakterií Yersinia (Zhang a kol. 2005). Aktinový 

cytoskelet se podílí na různých buněčných funkcích jako je buněčná motilita, 

cytokineze, adheze, tvar buňky a četné signální cesty. Obzvlášť důležitý je 

právě v makrofázích, které jsou vysoce pohyblivé a rychle migrují do míst 

infekce a zánětu. Proto je cytoskelet hostitelské buňky častým cílem patogenů 

a u infikovaných buněk dochází zcela běžně k jeho přestavbě, která se 

projevuje v rámci proteomu sníženou či zvýšenou tvorbou různých 

cytoskeletárních proteinů. Změny v tvorbě těchto proteinů mohou být v průběhu 

infekce odlišné, což je projevem dynamiky procesu remodelace cytoskeletu 

(Zhang a kol. 2005). V případě myších buněk makrofágové linie J774.2 však 

změny cytoskeletárních proteinů nebyly příliš výrazné a objevovali se pouze 

v 12 a 24 hodinovém infekčním intervalu. 

Kofilin, jehož tvorba se v pozdní fázi infekce snížila, patří do skupiny 

proteinů spolu s aktin-depolymerizujícím faktorem (ADF), destrinem a dalšími. 

Jedná se o malé aktin-vážící proteiny, které váží aktinové monomery 

a filamenty a podporují rychlou změnu postavení filament při jejich 

depolymerizaci/fragmentaci. Ve studii, kterou provedli Dai a kol. (2004) bylo 

prokázáno, že ADF/kofiliny hrají klíčovou roli při vstupu bakterie Salmonella do 

savčí buňky právě polymerizací/depolymerizací aktinu, které jsou indukovány 

touto bakterií. 
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Snížená tvorba byla také patrná v pozdní fázi infekce u 29kDa proteinu 

s doménou typickou pro tropomyosin. Tropomyosin se vyskytuje hlavně ve 

svalových buňkách, avšak byl nalezen i v jiných typech buněk, kde jeho funkce 

není zcela známa. 

 

4) Ostatní  

Další proteiny, jejichž produkce byla změněna v infikovaných buňkách 

zastávají nejrůznější funkce a s výjimkou anexinu je interpretace jejich změn 

obtížná. 

Annexin váže kalcium-dependentní fosfolipidy, je spojován s celou řadou 

nejrůznějších funkcí, jako je  inhibice fosfolipázové aktivity, exocytóza, 

endocytóza, signální transdukce, organizace extracelulární matrix nebo DNA 

replikace. Je významným markrem apoptózy. Bylo prokázáno, že po infekci 

makrofágů atenuovaným kmenem Mycobacterium tuberculosis dochází nejprve 

k vytvoření „apoptického obalu“ na povrchu buňky, na kterém se podílí i annexin 

a teprve poté následuje apoptóza (Gan a kol. 2008). V naší předběžné studii 

byly změny v tvorbě annexinu nejednoznačné a vzestup v pozdní fázi infekce 

překvapivě jen mírný. 

Klatrin je trimer složený ze 3 lehkých a 3 těžkých řetězců. Tvoří obal vezikul, 

které jsou transportovány z Golgiho aparátu do cílového místa v buňce. Je 

důležitý pro selekci a řízený transport těchto vezikul. Byla také prokázána role 

klatrinu při vstupu Listeria monocytogenes do buňky. Klatrin se účastnil 

polymerizace aktinu prostředkované internalinem B a následného vniku bakterie 

dovnitř buňky. Také umožňuje vstup jiných bakterií do buněk pomocí tzv. 

„zipper“ mechanismu (Cossart a Veiga 2008). Účast klatrinu na vstupu 

F. tularensis do buněk však zatím přímo prokázána nebyla a jeho mírný pokles 

v šestihodinovém infekčním intervalu lze jen obtížně vysvětlit. 

Galektin je protein, který váže výhradně beta-galaktosidy, jako např. 

laktosu. Vyskytuje se především u savců. Jeho funkce není stále objasněná. 

Galektin-1 a galektin-3 jsou důležité mediátory zánětu, regulují imunitní 

odpověď a apoptózu (indukují produkci protizánětlivého interleukinu 10 v T-

lymfocytech). Během bakteriální infekce jsou produkovány a uvolňovány např. 

z aktivovaných makrofágů nebo endoteliálních buněk (Almkvist a Karlsson 

2004, van der Leij a kol. 2004). V naší studii je patrný mírný pokles v tvorbě 
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tohoto proteinu, který však statisticky významných hodnot dosáhl pouze ve 12 

hodinovém intervalu. 

Guanin nucleotide-binding protein je protein zakotvený v cytoplazmatické 

membráně. Je známý jako GTP-binding protein, GTPása nebo G-protein. Je 

mediátorem různých buněčných procesů – od signální transdukce, transportu 

proteinů, regulace růstu a elongace peptidového řetězce až po regulaci 

buněčného cyklu a apoptózy. V průběhu naší studie je patrné mírné zvýšení 

pouze ve 12 hodinovém intervalu. 

V pozdní fázi infekce byl zřejmý pokles v tvorbě dvou enzymů - alpha-

enolázy zapojené do glykolýzy a glukoso-6-fosfát 1-dehydrogenázy katalyzující 

první krok pentózového cyklu. 

V šesti hodinovém intervalu infekce pak došlo k mírnému, i když statisticky 

významnému, zvýšení dvou jiných proteinů: tzv. „hematopoietic lineage cell-

specific“ protein a protein 1 chloridového intracelulárního kanálu, který 

v intracelulárních membránách umožňuje transport chloridových iontů. 

Aminokyselinová sekvence “hematopoetic lineage cell-specific“ proteinu 

obsahuje dvě různé konverzní domény tzv. cortactin doménu vázající F-aktin 

v proteinech, která zprostředkovává soudržnost aktinu a SH3 doménu, jejíž 

funkce není zatím zcela známá ale podílí se zřejmě na soudržnosti velkých 

proteinových komplexů. Pokud by byl tento protein skutečně schopen vázat 

aktin, mohla by jeho změna v průběhu infekce souviset s remodelací 

buněčného cytoskeletu. Tuto hypotézu by však bylo nezbytné ověřit příslušnými 

funkčními studiemi (Internetový zdroj 4). 

Z výše uvedených poznatků o jednotlivých proteinech získaných 

z dostupných bioinformatických a jiných literárních zdrojů vyplývá, že v buňce 

infikované F. tularensis dochází k nejvýraznějším změnám u proteinů 

zapojených do translace a transkripce, u stresových proteinů a proteinů 

cytoskeletárních. Mnohé z těchto proteinů mají navíc vztah k procesu buněčné 

apoptózy. Jejich skutečnou účast a význam v interakci mezi hostitelem 

a patogenem je však nutné analyzovat a potvrdit dalšími studiemi. 

Z výsledků předkládané práce vyplývá, že použití kvantitativní „shotgun“ 

proteomové technologie je vhodné pro detekci rozdílně tvořených proteinů 

u hostitelské buňky vystavené působení intracelulární patogenní bakterie. 

Použitím klasického proteomového přístupu, který kombinuje separaci proteinů 
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pomocí 2-DE s jejich identifikací hmotnostní spektrometrií, se podařilo ve frakci 

obohacené o cytosolové proteiny odhalit pouze devět rozdílně tvořených 

proteinů. „Shotgun“ přístupem jsme byli schopni z frakce připravené stejným 

způsobem jednoznačně identifikovat celkem 248 proteinů a 37 z nich (cca. 

15%) bylo vyhodnoceno jako statisticky významně rozdílných mezi vzorky 

připravenými z buněk infikovaných F. tularensis a buněk neinfikovaných 

(kontrolních). V rámci genomové studie, ve které byla sledována odpověď 

hostitelských buněk J774 infikovaných Francisella tularensis LVS na úrovni 

DNA (technikou DNA microarray), se přitom podařilo z celkem 18 500 

sledovaných genů najít změnu v expresi u pouhého 1,2% genů (Andersson 

a kol. 2006). 

Na druhou stranu je celkový počet identifikovaných proteinů pomocí námi 

zvoleného postupu relativně nízký (248). Nejpravděpodobnější příčinou tohoto 

je vysoká komplexnost analyzovaného vzorku a to i přes použitou subcelulární 

prefrakcionaci. Samotná HPLC použitá pro separaci značených peptidů před 

tandemovou MS analýzou totiž nemá dostatečnou kapacitu pro separaci směsí 

obsahující velké množství různých peptidů. Tento problém lze vyřešit 

předřazením dalšího separačního kroku před vlastní HPLC. Příkladem je 

kationt-výměnná chromatografie nebo izoelektrická fokusace peptidů 

v imobilizovaném pH gradientu. 
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7. Závěr 
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Cílem této diplomové práce bylo provedení subcelulární proteomové 

analýzy za účelem odhalení potenciálních změn v proteinové výbavě buněk 

myší makrofágové linie J774.2 vystavených působení intracelulární patogenní 

bakterie Francisella tularensis po dobu 6, 12 a 24 hodin (3 intervaly infekce) 

v porovnání s buňkami neiinfikovanými (kontrola). V návaznosti na předchozí 

studie, ve kterých se klasické proteomové přístupy (2-DE/MS) prokázaly jako 

nevhodné pro velmi malý záchyt rozdílných proteinů, byl zvolen kvantitativní 

„shotgun“ proteomový přístup. Peptidy získané enzymatickým štěpením 

proteinových vzorků byly chemicky naznačeny pomocí iTRAQ a po HPLC 

separaci analyzovány pomocí tandemové MS na MALDI-TOF/TOF přístroji. 

Tímto způsobem se podařilo ve frakci obohacené o cytosolové proteiny 

identifikovat celkem 248 proteinů, z nichž u 37 byla tvorba změněná v buňkách 

infikovaných oproti buňkám neiinfikovaným. V intervalu 6H byla tvorba odlišná 

u 12 proteinů (u 6 došlo ke zvýšení, u 6 ke snížení produkce). V intervalu 12H 

došlo ke změně u 18 proteinů oproti neiinfikovaným buňkám. Třináct z nich 

mělo množství zvýšeno a 5 sníženo. Po 24h infekci byla zaznamenána odlišná 

tvorba v infikovaných buňkách u 19 proteinů, tvorba 9 z nich byla zvýšená a 10 

snížená. Z funkčního hlediska se jednalo zejména o proteiny zapojené do DNA 

replikace, transkripce a translace, proteiny zapojené do procesů 

posttranslačních modifikací, úpravy proteinů, chaperony a cytoskeletární 

proteiny. Použitá technologie byla tak prokázána jako vhodný metodický přístup 

pro proteomovou analýzu studia interakce hostitel-patogen. Nicméně je nutno 

v dalších postupu použitý model upravit a dále standardizovat, zejména 

z hlediska snížení komplexnosti vzorků za účelem zvýšení celkového počtu 

identifikovaných proteinů. 
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