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SOUHRN 

 

Úkolem této diplomové práce bylo nejprve vyhledat informace o kolagenních pojivech 

pouţívaných v uměleckých oborech. Dále rozdělit klihy do skupin a nalézt jakým způsobem 

se uplatňují v umělecké oblasti. Zjistit jejich proteinové sloţení, a poté tyto proteiny vyhledat 

v internetové databázi. Následně nalezené sekvence klihových proteinů modelově naštěpit (in 

silico) a tím zjistit molekulové hmotnosti jednotlivých peptidových štěpů. Dalším úkolem 

bylo analyzovat referenční vzorky různých druhů klihů pomocí metody peptidového 

mapování a nakonec porovnat experimentálně získané molekulové hmotnosti peptidových 

štěpů s molekulovými hmotnostmi modelově naštěpených peptidů. 

Klihové proteiny, respektive různé typy kolagenů a elastin se podařilo nalézt 

v internetové databázi Expasy. Sekvence těchto proteinů byly následně modelově naštěpeny 

v programu mMass, čímţ došlo k získání peptidových štěpů o známé aminokyselinové 

sekvenci a molekulové hmotnosti vyjádřené hodnotou m/z. Experimentálně získané hodnoty 

m/z byly zjištěny analýzou referenčních vzorků různých druhů klihů (koţního, kostního, 

králičího klihu, ţelatiny a vyziny). Analýza zahrnovala nejprve štěpení vzorků trypsinem, 

poté přečištění peptidových štěpů pomocí reverzní fáze Zip Tip, následně změření 

molekulových hmotností hmotnostním spektrometrem pracujícím na principu MALDI–TOF a 

nakonec identifikaci pomocí počítačového softwaru.  

Porovnáním modelově a experimentálně získaných hodnot m/z se podařilo identifikovat 

proteiny obsaţené v referenčních vzorcích klihů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

The aim of this diploma thesis was to find information about collagenous binders that 

are used in artworks and to divide them into the groups due to their applicability. The second 

aim was to find their proteinaceous composition and search the individual proteins in the 

publicly available database. Consequently the proteins were cleaved “in silico” using a special 

software and the molecular masses of their tryptic peptides were determined. The next aim 

was to analyse reference collagenous binders by the method of peptide mass mapping and, 

finally, compare the experimentally obtained peptides with those obtained by special 

software. 

Proteins contained in collagenous materials (different types of collagens and elastin) 

were found in Expasy database. The sequences of these proteins were cleaved in mMass 

program, where the peptides with the known aminoacid sequences and molecular weight (m/z) 

were obtained. The experimentally found values of m/z were gained by analyses of different 

types of animal glues (hide, bone and rabbit glue, gelatine and fish glue). The analyses 

include enzymatic cleavage of the collagenous materials by trypsin, purification of the 

obtained peptides on reverse phase Zip Tip and measuring of their m/z values using MALDI–

TOF mass spectrometry. 

By comparing of experimentally and “in silico” obtained m/z values the individual 

proteins in the different types of collagenous binders were determined. 
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1. ÚVOD 

 

Jiţ ve starověku se klihy pouţívaly v sochařském a převáţně v malířském umění. Pro 

jejich ideální vlastnosti jako je stálost, pevnost a pruţnost se stále pouţívají i v dnešní době.  

Díky klihům se umělecké objekty zachovávají stovky let bez většího poškození. Tato 

diplomová práce se zabývá studiem proteinů obsaţených v pojivových tkáních, ze kterých se 

klihy získávají vyvařováním. Konkrétně jde o identifikaci kolagenů vyskytujících se  

v ţelatině, vyzině, koţním, kostním a králičím klihu. 

Analýzou klihu pouţitého v uměleckém díle získáme jeho přesné proteinové sloţení, 

které je důleţité znát při restaurování památek. Konzervátoři mohou z analyzovaného klihu 

rozpoznat nedostatky při jeho zpracování a navrhnout tak pro renovaci díla pouţití klihu, 

který bude ještě stálejší a trvalejší neţ v dřívějších dobách. Studium proteinových pojiv má 

tedy zásadní význam v oblasti umělecké činnosti. Poskytuje informace o dřívějších 

technikách a postupech tvorby uměleckých děl a stává se podkladem pro úspěšné vyuţití 

klihu v umění i v současné době. 

K identifikaci proteinů se pouţívají analytické metody různého typu. V případě této 

práce byla pro stanovení proteinů vyuţita metoda peptidového mapování s hmotnostní 

spektrometrií MALDI–TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight), 

která je k tomuto účelu velmi vhodná.  
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

 

2.1 Vyuţití klihu v uměleckých dílech 

 

Klihy společně s kaseinem, bílkem a albuminem patří do skupiny tzv. vodových pojidel 

ţivočišného původu, které se vyuţívají zejména jako pojidla barev a podkladů pro malbu. 

Klihy se v uměleckých dílech pouţívají s oblibou zejména proto, ţe se vyznačují vysokou 

lepivostí a hlavně optickou stálostí, coţ znamená, ţe neţloutnou a netmavějí. Na druhou 

stranu ale ve vlhkém prostředí bobtnají a následkem toho podléhají lehce plísním a hnilobným 

mikroorganismům.
1
  

 

 

2.1.1 Historie výroby a pouţívání klihu v umění 

 

Jiţ od nejstarších egyptských dynastií se vyuţíval klih jako pojidlo barev a na přípravu 

křídových sádrových podkladů obrazů. Velký význam měl klih později také ve středověku, 

hlavně v zemích severně od Alp, a dále v orientální indické a čínské malbě. 

V Evropě se středověku téměř všechny sádrové a křídové podklady připravovaly 

z koţního klihu. Koncem 17. století byla v Holandsku zaloţena první továrna na výrobu 

klihu, kde se klihy vyvářely z hovězích, koňských, oslích, ovčích a kozích kůţí. Kůţe se 

nejprve vloţila do vápenné vody, aby se zbavila chlupů a nečistot, a poté se vařila tak dlouho, 

aţ se rozvařila. Nakonec se klih po vychladnutí dělil na tabulky a sušil. Tento postup výroby 

koţního klihu se pouţívá i v současné době, jen s malými technologickými úpravami.
1
  

Dnes se v továrnách klih připravuje způsobem, kdy se kůţe nejprve namočí do vápenné 

vody, pak se suší, krájí a vaří v uzavřených kotlích, do kterých se pod tlakem vhání pára. Poté 

se klihový roztok zahušťuje ve vakuu, čistí se a nalévá na vodou chlazené stoly. Po ztuhnutí 

se dělí na tabulky a suší na sítech.
1 
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2.1.2 Rozdělení klihů  

 

Klihy rozdělujeme podle způsobu výroby, druhu organismu respektive tkáně, ze kterých 

jsou klihy připravovány do následujících skupin:  

 

 Koţní klih je nejvíce vyuţívaným typem klihu. Pouţívá se k lepení různých druhů 

materiálů. Lepí se jím dřevo, guma, papír, látky
2
. Nejčastěji se získává z hovězích a 

vepřových kůţí.
1
 

. 

 Ţelatina je nejpruţnějším druhem klihu a vyznačuje se vysokou čistotou. Vyuţívá 

se v mikrobiologii a také v potravinářství, ale hlavně v uměleckých oborech, kde 

nejčastěji slouţí k přípravě křídových podkladů. Díky své elasticitě je zde téměř 

nenahraditelná.
1
 

 

 Králičí klih je vedle ţelatiny nejideálnějším pojivem pro přípravu křídového 

podkladu, který je pak méně náchylný k praskání.
3
 Tento klih má neprůhlednou 

hnědošedou barvu a je povaţován za nejkvalitnější druh klihu.
1
 

 

 Kostní klih má o trochu niţší pruţnost neţ klih koţní a pouţívá se nejčastěji 

v truhlářství jako lepidlo. V uměleckých dílech se příliš často nepouţíval, kvůli 

svému vysokému obsahu tuků a peptidů, které způsobují jeho špatnou lepivost. Je 

kyselý, jeho pH je 5,8–6,3, protoţe obsahuje zbytky bělících činidel. Před pouţitím 

je potřeba jej neutralizovat.
1
                                 

 

 Rybí klih nemá tak dobré lepící vlastnosti jako králičí klih. Obsahuje mnoho 

znečišťujících látek, podobně jako klih kostní, a proto snadno podléhá rozkladu. Je 

velmi dobře rozpustný ve vodě a získává se z rybích kostí a kůţí.
1
 Nejkvalitnějším 

rybím klihem je vyzina. Získává se z ryby Vyzy velké zpracováním kůţe a 

vzduchového měchýře.
 4

 Na rozdíl od ostatních klihů časem netmavne. 
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2.1.3 Vlastnosti klihu 

 

Rozpustnost 

 

Ve studené vodě se klih nerozpouští, ale bobtná, přičemţ dokáţe přijmout tolik vody, 

kolik sám váţí. Nabobtnalý klih se po zahřátí na 35–50 °C rozpustí na velmi hustou 

sirupovitou tekutinu, která po vychladnutí zrosolovatí. Chceme-li, aby klih zůstal v tekutém 

stavu i po vychladnutí, musíme ho mnohokrát více zředit vodou. Nikdy se klih nesmí 

rozpouštět bezprostředním vařením ve vodě, protoţe tím ztrácí lepivost a navíc se část klihu 

stává nerozpustným a usazuje se na stěnách nádoby a připaluje se. Klih je koloidní látka 

reversibilní, coţ znamená, ţe po uschnutí se ve vodě znovu rozpustí na tekutinu. Tato jeho 

vlastnost je ale prakticky nevýhodná, a proto se do klihové vody přidávají látky, které 

zabraňují jeho opětovnému rozpouštění. K těmto látkám řadíme například kamenec 

(KAlSO4.12H2O), formalin a nebo tanin.
1 

 

Čistota 

 

Kaţdý druh klihu obsahuje nečistoty nebo pigmenty, které je potřeba odstranit. 

Průmyslově bývá klih odbarvován chlorovým vápnem nebo kyselinou sírovou, a proto 

obsahuje zbytky těchto dvou látek. Neutralizace kyselého pH se obvykle provádí přidáním 

amoniaku. Obsahuje-li klih rozpustné soli, je potřeba vodu po sobě několikrát vyměnit, neţ 

zůstane čirá. Přítomnost solí se projevuje hnědým aţ zelenohnědým zabarvením vody.
1
  

 

Pruţnost 

 

Pro stálost obrazu je nejvíce důleţitá pruţnost podkladového nátěru, který musí odolávat 

napětí vznikající při pohybu podloţky. Nejhodnotnější klihy jsou právě ty, které mají největší 

pruţnost. Na pruţnost klihu má vliv především vlhkost vzduchu. Za normálních podmínek 

obsahuje ţelatina 14–18 % vody, která působí jako zvláčňovadlo. Ve velmi suchém prostředí 

ale ztrácí ţelatina více vody, a tím se sniţuje její pruţnost. Po přeschnutí klihu nebo ţelatiny 

dochází k jejich destrukci, vznikají mikroskopické trhlinky a dají se snadno lámat. Aby 

nedocházelo k vysychání klihového podkladu, přidávají se do klihového roztoku 
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hygroskopické látky, které zadrţují vodu, a tím zvyšují pruţnost klihu. Mezi tyto látky patří 

med, glycerin, sirup a kandysový cukr. Při nadměrném pouţití těchto látek však dochází ve 

vlhkém prostředí k přetrvávající lepivosti klihu.
1 

 

Stálost 

 

Klihy se řadí mezi nejstálejší a nejtrvanlivější organické látky. Vlastnosti, jako je 

pruţnost, lepivost, přilnavost a pevnost jim stářím neubývají. Umělecká díla lepená klihem 

vydrţí stovky let. Stářím se klih více ustaluje, ve vodě bobtná méně a stává se nerozpustným. 

Ve vlhkém prostředí na něho však působí mikroorganismy, které ho rozkládají. Proti vlivu 

plísní a mikroorganismů se do klihu přidávají přísady kamence (KAlSO4.12H2O) nebo 

kyseliny karbolové (fenolu) či borité, které zvyšují jeho stálost ve vlhkém prostředí.
1 

 

     

2.2 Sloţení pojivových tkání 

 

Klihy se vyrábí z kolagenních proteinů, jenţ jsou obsaţeny v pojivových tkáních všech 

savců a ryb. Mezi tyto tkáně patří kosti, chrupavky, vaziva, šlachy, rohovina a kůţe. 

Kolagenní látky se z nich extrahují horkou vodou (kap. 2.2.1). Pojivové tkáně jsou tvořeny 

z více druhů buněk – fibroblastů, makrofágů a dalších. Dále jsou tvořeny základní hmotou, ve 

které jsou uloţeny extracelulární fibrily.
5 

Význam pojivových tkání je zaloţen na jejich mechanické odolnosti, pevnosti a 

elasticitě způsobené přítomností fibrilárních bílkovin a na vlastnostech glykosaminoglykanů, 

které způsobují klouzání tkání po sobě.
5 

 

 

2.2.1 Sloţky pojiva 

 

Kolagen 

Kolagen je bílkovina, která v organismech tvoří aţ 30 % všech proteinů. 

Aminokyselinové sloţení kolagenu je uvedeno v kap. 2.2.3.   
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Základní elementární jednotkou kolagenu je tropokolagen, který je syntetizován ve 

fibroblastech. Způsob vazby jednotlivých tropokolagenů o délce 280 nm podmiňuje 

elektronopticky příčné pruhování o periodě 64 nm v kolagenních fibrilech, která jsou dlouhá 

několik mikrometrů. To znamená, ţe tropokolagenové jednotky se váţí za sebou tak, ţe 

sousedící jednotky jsou posunuty vţdy o čtvrtinu své délky. Tropokolagen se skládá ze tří alfa 

řetězců, které tvoří trojitou šroubovici. Kaţdý tento řetězec obsahuje zhruba tisíc 

aminokyselin a jeho relativní molekulová hmotnost má hodnotu přibliţně 130 000 (cit. 5).
 

Dnes je známo zhruba přes 27 typů kolagenů, které se od sebe liší buď strukturou anebo 

různými typy a mnoţstvím posttranslačních modifikací. Například se liší hydroxylací prolinu 

na hydroxyprolin (kap. 2.2.3.2), obsahem S-S můstků či vazbou sacharidů. Nejvíce je v těle 

obsaţený kolagen typu I, který se vyskytuje v kostech, šlachách a v kůţi. V chrupavkách je 

obsaţen kolagen typu II. Kolagen typu III má řetězce spojené S-S můstky a vyskytuje se 

v menší míře v kůţi a v aortě, kde se za patologických dějů zvyšuje jeho mnoţství. Dalším 

typem je kolagen IV, který je obsaţen v bazálních membránách a má zvýšený obsah 

hydroxyprolinu a hydroxylysinu (kap. 2.2.3.2, 2.2.3.3). Společně s typem II je téměř 

nerozpustný a při extrakci z tkáně se musí pouţít enzymatického štěpení.
6 

Denaturace kolagenu neprobíhá snadno. Ke štěpení této bílkoviny nedochází běţnými 

peptidázami, ale specifickou kolagenázou. Ke vzniku kolagenu dochází ve fibroblastech. Po 

vytvoření jednotlivých tropokolagenových jednotek se prolin hydroxyluje na hydroxyprolin. 

Plně vytvořené kolagenní vlákno je velmi inertní a stálé. Jeho poločas rozpadu se počítá na 

léta. Při regeneraci tkáně se naopak jeho syntéza můţe velmi urychlit.
5
 

 

 

Elastin 

 

Elastin je téţ bílkovina obsaţená v pojivových tkáních. Na rozdíl od kolagenu nevytváří 

elastinové jednotky ţádnou strukturu, která by byla viditelná v elektronovém mikroskopu. 

Díky elastinu jsou pojivové tkáně velmi pruţné a elastické. Jeho výskyt je největší tam, kde je 

tkáň nejvíce mechanicky zatěţovaná, například v aortě.
5
  

Aminokyselinové sloţení elastinu je shodné s kolagenem jen v obsahu glycinu (kap. 

2.2.3.1). Dalšími aminokyselinami obsaţenými v elastinu jsou alanin, valin, leucin a 

isoleucin, který tvoří 80 % celé bílkoviny.
5
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Elastin je téţ velmi odolná bílkovina, která se nerozpouští ve vodě ani za varu. Neštěpí 

ho běţné peptidázy, ale pouze specifická elastáza. Z tkáně se dá izolovat pouze po krátkém 

varu s NaOH (cit. 5).
 

Syntéza základních elastinových jednotek tropoelastinů probíhá ve fibroblastech. 

Jednotlivé tropoelastinové globule se po dvou a čtyřech globulích spojují do trojrozměrných 

struktur kovalentními vazbami. Po spojení těchto struktur vznikají extracelulárně elastické 

fibrily.
5 

 

 

Glykosaminoglykany  

 

Glykosaminoglykany nebo také mukopolysacharidy jsou třetí základní sloţkou 

pojivových tkání. Tvoří velkou část mezibuněčné hmoty v pojivové tkáni
7
. Jejich funkce 

v organismu je především tvorba a regenerace pojiva. Mimo to usnadňují vstřebávání 

krevního výronu z podkoţí a ze svalů.
8 

 

 

2.2.2 Faktory ovlivňující syntézu, zrání a degradaci pojiva 

 

K nejvýznamnějším endogenním faktorům ovlivňující tvorbu, zrání a denaturaci 

pojivových tkání řadíme především hormony a enzymy.
5 

Hormony jako například glukokortikoidy a adrenokortikotropní hormon (ACTH) 

nepřímo působí na tvorbu pojiva. Vedou k poklesu počtu fibroblastů, čímţ se sniţuje syntéza 

glykosaminoglykanů a kolagenu. Glukokortikoidy se pouţívají k potlačení novotvorby pojiva 

i v klinické praxi
5
. 

Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují v organismu chemické reakce. V regulačním 

systému bílkovin funguje kolagenáza, elastáza, hyaluronidáza atd.
5 

 

Mezi exogenní vlivy působící na funkčnost pojivové tkáně patří nedostatek mědi, který 

zabraňuje tvorbě příčných vazeb v elastinu, a tak vede k těţkým defektům pojiva jako celku
5
. 

Podobný účinek má i lathyrismus (nemoc způsobená nadměrnou konzumací některých druhů 

hrachoru)
9
. Vyzrávání kolagenu ruší nedostatek Fe

2+
 a askorbátu.

5 
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 2.2.3 Aminokyseliny obsaţené v kolagenu 

 

Jako kaţdá bílkovina obsahuje kolagen všech dvacet základních aminokyselin
10

. Dále 

ale bude zmíněno pouze několik nejdůleţitějších. Nejvíce je v kolagenu obsaţena 

aminokyselina glycin (kap. 2.2.3.1), která tvoří celou jednu jeho třetinu. Menší mnoţství 

zaujímá prolin, respektive 4-hydroxyprolin (kap. 2.2.3.2). Nejméně z uvedených 

aminokyselin je v kolagenu obsaţen lysin (resp. hydroxylysin a allysin – kap. 2.2.3.3), tyrosin 

a jeho modifikace fosfotyrosin (kap. 2.2.3.4) a modifikovaný serin (fosfoserin – kap. 2.2.3.5). 

 

 

2.2.3.1 Glycin 

 

Gly, G, kyselina aminoctová je nejjednodušší aminokyselina, která jako jediná nemá 

chirální uhlík v α-poloze (obr. 1). Jeho pravidelné rozloţení v molekule kolagenu způsobuje 

těsné spojení alfa řetězců do trojšroubovice. Lidský organismus si dokáţe glycin vyrobit ze 

serinu nebo glyoxylátu. Jeho funkce v těle jsou rozmanité. Podílí se například na syntéze 

purinových bází a hemu a v  mozkovém kmeni, hřbetní míše a v sítnici oka hraje významnou 

roli jako inhibiční neurotransmiter.
11 

 

 

                                                     

O

NH
2 OH 

 

 

Obr. 1. Strukturní vzorec glycinu. 
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2.2.3.2 Prolin  

 

Pro, P, kyselina 2-pyrrolidinkarboxylová a jeho modifikace hydroxyprolin (obr. 2) jsou 

obsaţeny ve většině bílkovin, zejména pak v  kolagenu a v rostlinných bílkovinách tzv. 

prolaminech. Prolin je neesenciální aminokyselina vznikající v těle z kyseliny glutamové. Je 

to jediná aminokyselina, která má amino skupinu v cyklickém postranním řetězci. Díky své 

zvláštní chemické struktuře má i specifické moţnosti při vytváření prostorové struktury  

bílkovin.
12 

Hydroxyprolin vzniká hydroxylací prolinu zabudovaného v peptidovém řetězci. Je to 

neproteinogenní aminokyselina. Tyto aminokyseliny nejsou při translaci zabudovávány do 

peptidového řetězce, ale vznikají například posttranslačními modifikacemi. V kolagenu se 

hydroxyprolin oproti jiným bílkovinám nachází ve větším mnoţství.
13

 Vyšší obsah této 

aminokyseliny podmiňuje sterickou rigiditu kolagenu. To znamená, ţe nedochází k otáčivosti 

kolem vazby Cα-N a kolem vazby Cα-CO. Hydroxylové skupiny tvoří mezi alfa řetězci 

vodíkové vazby, které pomáhají stabilizovat trojřetězcovou šroubovici. Kolagen se od 

ostatních bílkovin liší jiným prostorovým uspořádáním peptidového řetězce, coţ je způsobeno 

tím, ţe prolin a hydroxyprolin jsou cyklickými aminokyselinami.
14
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Obr. 2. Strukturní vzorec prolinu a hydroxyprolinu. 
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2.2.3.3 Hydroxylysin a allysin 

Dalšími typickými aminokyselinami kolagenu jsou modifikované formy lysinu – 

hydroxylysin a allysin (obr. 3). Význam hydroxylysinu spočívá v tom, ţe se na něj váţou 

sacharidické sloţky.
14

 Allysin je velmi důleţitý při tvorbě  elastinu a kolagenu. 

  

O

NH
2

NH
2 OH

OH

        

O
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O

 

 

Obr. 3. Strukturní vzorec hydroxylysinu a allysinu. 

 

2.2.3.4 Tyrosin 

 

Tyr, Y, téţ O, p-hydroxyfenylalanin (obr. 4) se vyskytuje téměř ve všech bílkovinách. 

V kolagenech se poměrně často objevuje jeho modifikace ve formě fosfotyrosinu (obr. 4). 

Pokud není tyrosin v dostatečném mnoţství dodán v potravě, vzniká v organismu 

z fenylalaninu. Je základní látkou pro syntézu důleţitých hormonů, např. adrenalinu z dřeně 

nadledvin a tyroxinu ze štítné ţlázy. Také je základem pro vznik přirozených pigmentů vlasů, 

očí a kůţe.
5 

Přítomnost tyrosinu v molekule kolagenu byla předmětem dlouhých sporů. Podrobné 

aminokyselinové studie ukázaly, ţe všechen tyrosin je nahromaděn v terminálních peptidech, 

tzv. telopeptidech, které nemají strukturu šroubovice a lze je lehce odštěpit proteolytickými 

enzymy.
14 
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Obr. 4. Strukturní vzorec tyrosinu a fosfotyrosinu. 

 

2.2.3.5 Fosfoserin 

 

Další z modifikovaných aminokyselin vyskytujících se v kolagenech je fosfoserin  

(obr. 5). Vzniká esterifikací serinu s kyselinou fosforečnou. Prostředníctím fosfoserinu se na 

protein váţí tzv. 14-3-3 proteiny, coţ je skupina vysoce konzervovaných regulačních 

proteinů. Specificky se váţí na peptidy obsahující fosfoserin a regulují tím funkci svých 

vazebných partnerů. Tímto mechanizmem se podílejí na řízení klíčových buněčných procesů, 

jako je například buněčný cyklus, metabolismus, apoptóza atd.
 15 
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Obr. 5. Strukturní vzorec fosfoserinu. 
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2.3 Metody identifikace proteinů 

 

Analytické metody umoţňující identifikaci proteinů se pouţívají v oblasti kulturního 

umění jiţ řadu let, protoţe přispívají ke zvýšení znalostí o uměleckých materiálech a 

postupech, které se pouţívaly v minulosti. Poskytují informace potřebné pro šetrné 

restaurování památek. Analýza kulturně významných děl má zásadní význam také pro 

pochopení denaturačních procesů materiálů. Na základě těchto analýz se mohou vybrat 

vhodnější a modernější postupy konzervace pro dnešní tvůrce a zejména restaurátory. 

Analytické metody se rovněţ uplatňují při ověřování pravosti a stáří uměleckých objektů.
16 

Mezi nejčastěji pouţívané metody charakterizující proteiny obsaţené v organických 

pojivech patří plynová chromatografie (GC) ve spojení s hmotnostní spektrometrií (MS). Je 

základní metodou pro charakterizaci mikrovzorků (méně neţ 0,1 mg) a je tedy vhodná pro 

výzkum uměleckých objektů s vysokou kulturní hodnotou, protoţe po odebrání tak malého 

mnoţství vzorku nedochází prakticky k poničení uměleckého díla. GC-MS byla například 

pouţita pro analýzu organického materiálu odebraného z fresek na jednom z nejznámějších 

hřbitovů v Pise v Itálii.
17

 Další metodou je vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

například s UV detekcí nebo pyrolyzní plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní 

spektrometrií (Py-GC-MS), jenţ má také významné vyuţití pro stanovení bílkovin v pojivech 

maleb. Pouţívá se ale pouze k základnímu rozlišení mléčného kaseinu, celého vejce nebo 

klihu
18

. Za méně vhodné chromatografické metody jsou povaţovány tenkovrstvá 

chromatografie (TLC) a papírová chromatografie, protoţe nevykazují poţadovanou specifitu 

pro určení proteinových pojiv
19

. 

Spektroskopické metody jako je infračervená (IR) nebo Ramanova spektroskopie se 

pouţívají také pro molekulární studie bílkovinných pojiv uţívaných v malířství. Principem 

spektroskopických metod je interakce elektromagnetického záření s analyzovaným 

materiálem. Infračervená spektroskopie je technika, která měří pohlcení infračerveného záření 

o různé vlnové délce analyzovaným materiálem. Pouţívá se k identifikaci chemických 

struktur jiţ od 30. let 20. století. Spektrometry pracující na principu rozkladu světla ale v té 

době nebyly schopny analyzovat silně absorbující materiál. S rozvojem výpočetní techniky 

v 80. letech 20. století se rozšířila infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací 

(FTIR). Výsledný spektrální záznam obsahuje přesnější výsledky díky matematické metodě 



20 

 

Fourierovi transformaci.
20

 Uţití FTIR spektroskopie je například vhodné pro identifikaci a 

charakterizaci sádroklihových podkladů ve dřevěných polychromavaných plastikách a 

deskových malbách. Tato technika byla vyuţita při analyzování anorganických materiálů 

přítomných právě v podkladech barokních polychromovaných plastik v Minas Gerasis 

v Brazílii
21

. Výhoda metody spočívá v tom, ţe spektra jsou získána velmi rychle, řádově 

během minut. Ramanova spektroskopie stejně jako IR spektroskopie poskytuje údaje o 

vibračních a rotačních pohybech částic. Frekvence vibrací závisí na hmotnostech atomů a na 

síle vazeb mezi nimi. Tato metoda je pojmenována po indickém fyzikovi Č. V. Ramanovi, 

jenţ v roce 1928 popsal jev neelastického optického rozptylu, který je základním principem 

metody
22

. Ramanova spektroskopie se povaţuje za doplňkovou metodu k IR spektroskopii. 

Identifikační moţnosti obou metod jsou víceméně srovnatelné, liší se hlavně v intenzitě 

spektrálních linií.  

Imunochemické metody se pouţívají k identifikaci proteinů spíše v lékařství, ale jejich 

vyuţití se objevuje i v oblasti umění. Mezi dvě nejvýznamnější patří imunofluorescenční 

metoda a hlavně heterogenní imunoanalýza ELISA (cit. 19). Povaţují se za velmi vhodné pro 

identifikaci bílkovinných pojiv díky své vysoké citlivosti, ale jsou finančně velmi nákladné, 

proto se v běţné restaurátorské praxi příliš často nepouţívají. 

Velmi oblíbenou a často pouţívanou metodou je hmotnostní spektrometrie. Pouţívá se 

samostatně, ale i v kombinaci s jinými metodami (plynová nebo kapalinová chromatografie). 

Uţívá se jiţ několik desetiletí pro studium organických látek. Slouţí k měření molekulových 

hmotností, a tím i k identifikaci látek. Pro studium organických makromolekul byla prakticky 

nevýhodná aţ do první poloviny 90. let 20. století, kdy byly nalezeny techniky, které 

umoţnily převést velké molekuly do plynné fáze bez fragmentace. Byla vynalezena 

hmotnostní spektrometrie MALDI–TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization – Time 

of Flight). Od té doby se zájem o tuto techniku prudce zvýšil a dnes je nejrozvíjenější 

metodou identifikace organických látek současné biochemie a analytické chemie.
23 
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2.4 Hmotnostní spektrometrie  MALDI–TOF 

 

Hmotnostní spektrometrie MALDI–TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization 

– Time of Flight) je velmi spolehlivá analytická metoda zaloţená na ionizaci peptidů, které 

jsou získány enzymovým štěpením bílkovin. V oblasti analýzy umění tato metoda slouţí 

k identifikaci proteinových materiálů a organických barviv pouţívaných v uměleckých 

dílech
24

. Byla například pouţita pro analýzu proteinových pojiv v obrazech norského malíře 

Edvarda Muncha
25

. Studovány byly například jeho obrazy s názvy Odloučení a Portrét 

Friedricha Nietzscheho
25

. Výsledky tohoto výzkumu poukazují na přítomnost vaječné 

tempery místo předpokládané kaseinové tempery
25

. Výhody metody spočívají v extrémě 

citlivé detekci, v jednoznačné identifikaci proteinů i barviv a ve velmi nízké spotřebě 

vzorku
24

.  

MALDI patří mezi „měkké“ ionizační metody, coţ znamená, ţe dochází k tvorbě 

molekulárních iontů analytu a stupeň fragmentace analytu je velmi nízký
26

. Princip měření 

molekulových hmotností spektrometrií MALDI–TOF je následující. Molekula naštepeného 

peptidu je převedena do plynné fáze, stává se z ní iont s charakteristickým nábojem. Iont je 

rozpohybován a letí vakuovaným prostorem. Podle pohybu iontu lze vypočítat jeho poměr 

hmotnosti a náboje. Detektor poté určí parametry charakterizující jeho dráhu. 

V elektronickém systému pak následuje zpracování signálu vycházejícího z detektoru a 

k vypočítání poměrů hmotností a nábojů příslušných iontů.
23

 

 

 

 

2.5 Postup peptidového mapování 

 

Metoda peptidového mapováni je zahájena denaturací příslušného proteinu. Jeho 

disulfidické můstky jsou přerušeny (redukovány) dithiotreitolem a následně zablokovány 

(alkylovány) jodacetamidem. Poté dochází k enzymatickému štěpení peptidového řetězce. 

Nejčastěji se poţívá enzym trypsin (vhodný je pro svoji specifitu kap. 2.5.1.1, finanční 

dostupnost a tvorbu peptidů s relativně nízkým počtem aminokyselin). Vznikne tak směs 

peptidů. Pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI–TOF se určí molekulové hmotnosti 
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jednotlivývh peptidů a následně se porovnají s molekulovými hmotnostmi modelových 

proteinových štěpů ve vhodné databázi (programy Mascot, Protein Prospector, mMass).
23

  

 

 

2.5.1 Enzymatické štěpení proteinů 

 Štěpení peptidových vazeb bílkovin neboli proteolýza je katalyzováno proteolytickými 

enzymy. Jedná se převáţně o trávicí enzymy vyskytující se extracelulárně v trávicím ústrojí. 

Tyto enzymy rozdělujeme na endopeptidázy a exopeptidázy. Exopeptidázy štěpí peptidový 

řetězec pouze z „vnějšku“, tj. odštěpují vţdy jen koncovou aminokyselinu. Endopeptidázy 

štěpí bílkoviny pouze na určitých místech uvnitř řetězce a účinkují převáţně na bílkoviny a 

vyšší peptidy. Jsou to „vlastní“ proteázy a patří k nim známé trávicí enzymy pepsin, trypsin, 

chymotrypsin. Specifita proteolytických enzymů znamená, ţe ke štěpení dochází uvnitř 

peptidového řetězce jen za určitými aminokyselinovými zbytky. Proteolytické enzymy štěpí 

prakticky všechny bílkoviny. Endopeptidázy se vylučují ve formě inaktivních prekurzorů tzv. 

proenzymů. Aţ teprve určitými přeměnami z nich vznikají vlastní aktivní enzymy.
5 

 

2.5.1.1 Trypsin  

 

Trypsin patří mezi bílkoviny, jejichţ úplná struktura je jiţ známa. Skládá se z 223 

aminokyselinových zbytků. Je to endopeptidáza vznikající v tenkém střevě z trypsinogenu 

vylučovaného pankreatem. Trypsinogen je převáděn do aktivní formy enteropeptidázou, která 

se tvoří v tenkém střevě. Aktivace však můţe probíhat i autokatalyticky, tj. účinkem 

samotného trypsinu, kdy se odštěpuje hexapeptid Val – Asp – Asp – Asp – Asp – Lys, a tím 

dochází ke změně konformace molekuly, čímţ se odhalí vlastní aktivní centrum tripsynu. 

Čistý krystalický trypsin má molekulovou hmotnost 24 000 a štěpí optimálně při pH 7–9, tj. 

ve slabě alkalickém prostředí. Má vyhraněnou specifitu účinku. Štěpí selektivně za lysinem a 

argininem, tj. jen ty peptidové vazby, na nichţ se Lys a Arg podílejí svojí karboxylovou 

skupinou. Toho se s výhodou vyuţívá při sekvenční analýze bílkovin.
5
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2.5.2 Přečištění peptidů pomocí mikrokolony Zip Tip 

 

Mikrokolona Zip Tip je v podstatě nástavec na automatickou pipetu s vloţeným 

chromatografickým mediem (reverzní fází C18)
27

. Funkce mikrokolony je zakoncentrování a 

přečištění naštěpených peptidů. V průběhu čištění dochází k zadrţení nepolárních 

makromolekul na reverzní fázi. Ostatní nepotřebné látky naopak zůstávají v roztoku. 

Anorganické soli a jiné látky se odstraní pomocí ekvilibračního roztoku. Nakonec dochází 

k eluci makromolekul působením elučního roztoku.
19 

 

 

2.5.3 Analýza pomocí hmotnostního spektrometru 

 

Vzorek (naštěpené peptidy) je smíchán s matricí (2,5-dihydroxybenzoová kyselina, 

DHB, nebo α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina, CHC). Vhodná matrice by měla 

absorbovat světelný paprsek pouţitého laseru o vlnové délce 337 nm, s analytem by měla 

tvořit ţádoucí krystaly a měla by být kyselého charakteru, protoţe ionizace přenosem protonu 

z matrice na analyt je pak účinnější
26

. Směs se nanese na MALDI ocelovou destičku a nechá 

vykrystalizovat. Poté je destička vloţena do hmotnostního spektrometru a krystaly směsi jsou 

ozářeny laserem, tím dochází k ionizaci vzorku. Význam matrice spočívá v silné absorpci 

laserového záření. Dochází k vypařování matrice a netěkavé molekuly analytu přecházejí do 

plynného stavu, aniţ by docházelo k jejich rozpadu. Zároveň působí jako ionizační činidlo, 

které protonuje či deprotonuje analyt.
28

 Výsledná spektra závisí výrazně na energii laserového 

paprsku a na kvalitativním sloţení směsných krystalů matrice-analyt
26

. Následně je proud 

různě nabitých iontů usměrněn do průletového hmotnostního analyzátoru – TOF (Time Of 

Flight), v němţ jsou ionty urychleny vysokým napětím do letové trubice bez elektrického 

pole. Analyzátor měří čas, který iont potřebuje k překonání vzdálenosti mezi iontovým 

zdrojem a detektorem
26

. Doba potřebná k doletu na detektor je závislá na poměru hmotnosti a 

náboje iontu. Hmotnostní analyzátor TOF má dva módy měření. Jedním je lineární s menším 

rozlišením a větším rozsahem pro velké molekuly, kdy ionty letí přímo na detektor. Druhým 

je tzv. reflektorový s větším rozlišením a s menším rozsahem pro malé molekuly. V tomto 

případě je na konci letové trubice elektroda, která usměrňuje ionty letět k detektoru. Tímto se 

prodlouţí doba letu a zvýší se přesnost měření.
19 
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2.5.4 Štěpení proteinů v programu mMass 

 

V internetové databázi Expasy
29

 byly vyhledány potřebné proteiny. V případě této 

diplomové práce se jednalo o různé typy kolagenů obsaţených v pojivových tkáních skotu, 

vepře, králíka a ryby. V programu mMass byly později tyto kolageny modelově naštěpeny 

(kap. 8.1). K tomuto štěpení byla pouţita simulace trypsinu. V jiných případech lze pro 

simulované štěpení v programu vyuţít i jiné enzymy, jako je například pepsin, chymotrypsin 

aj. Díky tomuto modelovému štěpení byly získány jednotlivé peptidy daného proteinu.
19 

 

 

2.5.5 Porovnání modelově a experimentálně získaných dat 

 

 Experimentálně získaná hmotnostní spektra obsahují píky, které odpovídají 

molekulovým hmotnostem jednotlivých nalezených peptidů. Srovnáním hodnot m/z modelově 

naštěpených peptidů s hodnotami m/z experimentálně naštěpených peptidů se získají totoţné 

aminokyselinové sekvence, které charakterizují daný protein.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expasy.org/
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Pouţité chemikálie 

 

Trypsin TPCK (Promega Corporation) 

Trifluoroctová kyselina (Sigma) 

2,5-dihydroxybenzoová kyseliny (Sigma) 

Zip Tip C18 (Millipore Corporation) 

 

Ostatní pouţité chemikálie čistoty p.a. byly dodány společností Lachema Brno. 

 

 

3.2 Sloţení promývacího roztoku pro reversní fázi Zip Tip 

 

Aktivační roztok (wetting): 50% acetonitril v H2O 

Ekvilibrační roztok: 0,2% tetrafluoroctová kyselina (TFA) v H2O 

Eluční roztok: 50% acetonitril s 0,1% TFA v H2O 

 

 

3.3 Referenční materiály 

 

Ţelatina       Johann&Deffner (2408) 

Kostní klih       Johann&Deffner (2406) 

Koţní klih       Johann&Deffner (2400) 

Králičí klih       Johann&Deffner (2404) 

Vyzina                                                                                   Johann&Deffner (2414) 
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3.4 Štěpení vzorku trypsinem 

 

Velmi malé mnoţství vzorku kostního, koţního, králičího klihu, ţelatiny a vyziny bylo 

postupně smícháno s 20 µl štěpícího roztoku (1 µl roztoku trypsinu o koncentraci 1µg/µl  

v 50 µl 50 mM hydrogenuhličitanoamonném pufru) tak, aby byl vzorek celý ponořen do 

roztoku. Štěpení probíhalo při laboratorní teplotě po dobu dvou hodin. 

 

 

 

3.5  Zkoncentrování a přečištění peptidů na reverzní fázi Zip Tip 

 

1. Reversní fáze je aktivována desetinásobným promytím po 10 µl aktivačního roztoku. 

2. Ekvilibrace probáhá desetinásobným promytím 10 µl ekvilibračního roztoku. 

3. Navázání peptidů prostřednictvím desetinásobného promývání 10 µl vzorku. 

4. Opětovná ekvilibrace probíhá desetinásobným promytím 10 µl ekvilibračního roztoku. 

5. Eluce navázaných proteinů se děje opětovným jednorázovým desetinásobným 

promytím 3 µl. 

6. Eluce zbylých navázaných proteinů probíhá desetinásobným promýváním 10 µl 

elučního roztoku. 

 

 

 

3.6  Měření pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI – TOF 

 

2,3 µl elučního roztoku s uvolněnými peptidy byly smíchány s 5 µl roztoku  

2,5-dihydroxybenzoové kyseliny (~ 7mg v 500 µl roztoku). Získaná směs byla nanesena na 

desku a ponechána vykrystalizovat. Na desku bylo vloţeno napětí 19 kV na elektrodu 

reflektoru 15,05 kV. Bylo měřeno v positivním reflektorovém modu, při napětí 20 kV a 

intenzitě laseru 40 aţ 50 %. Pro kvadratickou kalibraci byly pouţívány dvě standardní směsi 

peptidů M-Pep a Pepmix. Pro kalibraci bylo nasbíráno alespoň 250 a pro jednotlivé  vzorky 

alespoň 210 shotů. 
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3.7  Modelové štěpení proteinů in silico 

 

Modelové štěpení klihových proteinů bylo prováděno pomocí programu mMass. 

Z nalezených sekvencí klihových proteinů byly štěpeny různé druhy kolagenů obsaţených 

v pojivových tkáních skotu domácího (kap. 8.1.1), vepře (kap. 8.1.2), králíka (kap. 8.1.3), 

ryby (kap. 8.1.4) a elastin (kap. 8.1.5) obsaţený v pojivových tkáních skotu domácího. 

V programu mMass byly modelově štěpeny kolageny typu I-XII a XVII. Sekvence těchto 

proteinů byly získány v internetové databázi Expasy
29

. V této databázi byly nalezeny pro 

kaţdý uvedený druh ţivočišného klihu pouze některé typy kolagenů. Pro skot domácí byly 

nalezeny kolageny typu I, III, IV, VI, IX, X, XI a XVII, pro vepře kolageny typu V, VII, VIII, 

XI a XVII, pro králíka kolageny typu I, II, IV, VIII a XII a rybí kolageny byly nalezeny pouze 

dva, kolagen typ I a typ IV. Simulací štěpení trypsinem programem mMass byly získány 

peptidové štěpy v rozmezí molekulových hmotností 900-2000 m/z i příslušnými 

modifikacemi. K získaným hodnotám m/z byly přiřazeny aminokyselinové sekvence 

příslušných peptidových štěpů. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

 

4.1 Stanovení různých druhů klihů metodou peptidového mapování 

 

Touto metodou byly analyzovány referenční vzorky ţelatiny, vyziny, koţního, kostního 

a králičího klihu. Od kaţdého z uvedených klihů byly odebrány velmi malé vzorky a zhruba 

dvě hodiny se nechaly štěpit trypsinem. Vzniklé peptidové štěpy byly poté zakoncentrovány a 

přečištěny pomocí mikrokolony Zip Tip. V dalším kroku se jednotlivé vzorky společně 

s matricí (2,5-dihydroxybenzoovou kyselinou, DHB) nanesly na MALDI ocelovou destičku. 

Kaţdý druh klihu byl zastoupen celkem deseti vzorky. Po analýze v hmotnostním 

spektrometru MALDI – TOF bylo získáno dohromady 50 hmotnostních spekter, kde 

molekulové hmotnosti jednotlivých peptidových štěpů byly znázorněny ve formě píků o 

hodnotách m/z. 

 

 

4.2 Četnost píků v hmotnostních spektrech jednotlivých druhů klihů 

 

 Hmotnostní spektra se v četnosti píků příliš nelišila u ţelatiny, koţního a králičího klihu 

(obr. 6, 7 a 9). Více píků bylo obsaţeno u kostního klihu (obr. 8), i kdyţ spektra nebyla příliš 

jasná a přehledná, coţ bylo pravděpodobně způsobeno obsahem rušivých elementů v podobě 

tuků a nečistot (kap. 2.1.2), které se na kostní klih velmi snadno váţou. Hmotnostní spektrum 

vyziny (obr. 10) bylo velmi bohaté na píky. Četnost píků je velmi často závislá na schopnosti 

trypsinu rozštěpit proteiny v daném čase. V případě vyziny (obr. 10) vzhledem k vysokému 

počtu získaných hodnot m/z probíhalo štěpení velmi snadno a rychle. Nejmenší počet 

získaných hodnot m/z v rozmezí molekulových hmotností 900/2000 obsahoval koţní klih 

(obr. 7), jenom o jeden pík navíc měla ţelatina (obr. 6) a králičí klih (obr. 9) ve výsledném 

hmotnostním spektru měl ještě o jeden pík navíc. Důvodem nízkého počtu píků 

v hmotnostních spektrech těchto klihů můţe být i velmi vysoká citlivost metody MALDI– 

TOF, při níţ se intenzity píků mohou vzájemně ovlivňovat. 
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     Obr. 6. Hmotnostní spektrum ţelatiny v rozmezí 900-2000 m/z. 
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Obr. 7. Hmotnostní spektrum koţního klihu v rozmezí 900-2000 m/z. 

 

 

Obr. 8. Hmotnostní spektrum kostního klihu v rozmezí 900-2000 m/z. 

 

Obr. 9. Hmotnostní spektrum králičího klihu v rozmezí 900-2000 m/z. 
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Obr. 10. Hmotnostní spektrum vyziny v rozmezí 900-2000 m/z. 
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4.3 Identifikace proteinů přiřazením sekvencí k hodnotám m/z 

 

Molekulové hmotnosti jednotlivých peptidů jsou charakterizovány píky o hodnotách 

m/z. K těmto hodnotám byly přiřazeny intenzity píků (tab. I-V), čili jejich velikosti 

v hmotnostním spektru. Známé aminokyselinové sekvence modelově naštěpených kolagenů 

v programu mMass byly přiřazeny s přesností ± 0,2 Da k odpovídajícím experimentálně 

získaným hodnotám m/z získaných z referenčních materiálů (kostní, koţní, králičí klih, 

ţelatina a vyzina). Dále byly v tabulkách (I-V) vypsány typy kolagenů obsahující uvedené 

aminokyselinové sekvence a názvy ţivočichů, z kterých pocházejí pojivové tkáně obsahující 

dané peptidy. 

 K hodnotám m/z ţelatiny, kostního a koţního klihu se podařilo přiřadit nejvíce 

aminokyselinových sekvencí a tím identifikovat proteiny, které se v nich vyskytují. Na rozdíl 

od rybího a králičího klihu je ţelatina, kostní a koţní klih vyroben vyvařením pojivových 

tkání z více ţivočišných druhů. U ţelatiny byl přiřazený počet sekvencí 48 % z celkového 

počtu získaných hodnot m/z analýzou hmotnostním spektrometrem. Čili skoro polovina 

peptidových štěpů obsaţených v ţelatině byla identifikována. U kostního klihu bylo přiřazeno 

45 % aminokyselinových sekvencí k hodnotám m/z a u koţního klihu se jednalo o 39 % 

identifikovaných peptidových štěpů. Můţeme tedy říci, ţe u těchto tří klihů byla úspěšnost 

stanovení proteinů v nich obsaţených relativně vysoká. Vyzina je klih získaný z pojivových 

tkání ryby Vyzy a jedná se tedy pouze o jeden ţivočišný druh, ke kterému byly hledány 

kolagenní proteiny. Pravděpodobnost výskytu shodných hodnot m/z získaných modelovým a 

experimentálním štěpením je niţší, neţ u předchozích klihů. Zjištěním v této práci bylo 

opravdu pouze 18 % identifikovaných peptidových štěpů. U králičího klihu se ze stejného 

důvodu jako u vyziny jednalo o pouhých 11 % identifikovaných peptidů. Také k tomuto 

výsledku přispělo nalezení nízkého počtu kolagenů ryby a králíka v internetové databázi 

Expasy. 

Identifikací peptidů v ţelatině, koţním a kostním klihu bylo zjištěno, ţe nejvíce 

kolagenů v nich obsaţených pochází ze skotu domácího a o něco méně kolagenů pochází 

z vepře domácího, nejméně kolagenů vyskytujících se v těchto klizích pochází z králíka. 

Z tohoto poznatku vyplývá, ţe klihy určené pro restaurátory a umělecké tvůrce se v dnešní 

době převáţně vyrábí ze skotu domácího a z vepře. Důvodem vyuţívání právě těchto dvou 
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ţivočišných druhů k výrobě klihu je snadné zpracování jejich pojivových tkání a četný výskyt 

díky chovu skotu a vepřů v převáţné většině evropských zemí.  

Přiřazení aminokyselinových sekvencí k hodnotám m/z ve výše uvedených tabulkách 

(tab. I-III) nemusí být zcela přesné. V případě skotu a vepře a  můţe dojít k nalezení stejných 

hodnot m/z u obou ţivočišných druhů. Je to způsobeno tím, ţe patří do skupiny savců a mají 

společný původ. Tudíţ jejich tkáně si jsou v mnoha ohledech podobné a mohou tak mít i 

podobnou strukturu kolagenů. Tento fakt nás můţe mást při určení ţivočišného druhu, 

z jakého jsou klihy převáţně vyrobeny. V našem případě se dá spekulovat o tom, zda 

analyzované klihy obsahují nejvíce proteinů pocházejících ze skotu. 

Po proteinovém sloţení pojivových tkání jsou ryby oproti savcům velmi odlišné, protoţe 

jsou adaptované na velmi rozdílné prostředí a způsob ţivota. Vyskytují se na Zemi o několik 

miliónů let déle neţ savci a stavba jejich těla a tkání má naprosto jiný charakter. Nemůţe 

proto dojít k nalezení stejných hodnot m/z u vyziny a ostatních zmíněných klihů. Můţeme si 

proto být téměř jistí, ţe aminokyselinové sekvence přiřazené k hodnotám m/z vyziny 

pocházejí opravdu z ryby.  

Modelově naštěpený elastin pocházející ze skotu nebyl v referenčních vzorcích 

identifikován. Pravděpodobně to bylo způsobeno nemoţností trypsinu rozštěpit elastin. Pro 

štěpení elastinu je potřeba pouţít elastázu jak je uvedeno (kap. 2.2.1). Taktéţ nebyly 

identifikovány ţádné peptidové štěpy obsahující aminokyselinové sekvence 

s modifikovanými aminokyselinami. 

 Následující tabulky (tab. I-V) obsahují hodnoty m/z ze všech deseti získaných 

hmotnostních spekter jednotlivých klihů. Ukázky uvedených spekter mají proto menší počet 

píků, neţ je v tabulkách zaznamenáno. 
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Tabulka I. Aminokyselinové sekvence jednotlivých modelově naštěpených peptidů různých 

typů kolagenů přiřazené k hodnotám m/z získaných z hmotnostních spekter analyzovaných 

referenčních vzorků ţelatiny. 

m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

1386,7 xx r.GEQGIPGPPGPAGPR.g [57-71] typ X Skot 

1427,6 xxx k.LQAERAREEGIR.l [174-185] typ VI Skot 

1453,6 xx     

1459,6 x k.GDPGRPGFSYPGPR.g [507-520] typ VI Skot 

1562,8 x     

1569,7 x k.EFASSSTRGRSQTR.e [126-139] typ XVII Skot 

1585,7 xx     

1636,8 x r.VSWTPPSDSVDRYK.v [146-159] typ XII Králík 

1648,8 x     

1652,9 x r.GPPGQGCKGEPGLDGKR.g [334-350] typ IV Králík 

1692,5 x     

1710,8 xx     

1726,7 x     

1727,8 x     

1728,6 xx     

1795,6 x r.EGPMGPRGEPGPPGFGEK.g [632-649] typ XVII Skot 

1816,8 x r.GTFTDCMLANMTQEVR.r [130-145] typ VI Skot 

1817,9 

 

xx 

 

r.QGPKGSLGFPGFPGASGEK.g 

r.QGPKGSLGFPGFPGASGEK.g 

[721-739] 

[807-825] 

typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 

1832,8 x     

1833,9 x     

1872,7 xx     

1873,8 xx r.RPTGTQDSPARTCQDLK.l [1473-1489] typ XI Vepř 

1888,7 xx     

1889,8 xx     

1975,8 x k.SGDRGETGPAGPAGPIGPVGAR.g [1062-1083] typ I Skot 

1976,1 

 

x 

 

r.GFNGPPGPIGLQGLPGPSGEK.g 

r.GFNGPPGPIGLQGLPGPSGEK.g 

[1061-1081] 

[1147-1167] 

typ XI 

  typ XI 

Vepř 

Skot 

1977,1 

 

x 

 

k.GPPGIPGPPGVRGMDGPHGPK.g 

k.GPPGIPGPPPGVRGMDGPHGPK.g 

[530-550] 

[616-636] 

typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 
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Tabulka II. Aminokyselinové sekvence jednotlivých modelově naštěpených peptidů různých 

typů kolagenů přiřazené k hodnotám m/z získaných z hmotnostních spekter analyzovaných 

referenčních vzorků koţního klihu. 

m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

1105,6 xxx r.SQTRESEIR.v [136-144] typ XVII Skot 

1427,7 xxx k.LQAERAREEGIR.l [174-185] typ VI Skot 

1435,8 xx     

1459,7 xx k.GDPGRPGFSYPGPR.g [507-520] typ VI Skot 

1562,5 x     

1562,8 xxx     

1585,9 x     

1586,8 xx k.GNSGEPGAPGSKGDTGAK.g [430-447] typ I Skot 

1636,6 x     

1636,8 x r.VSWTPPSDSVDRYK.v [146-159] typ XII Králík 

1648,8 x     

1649,0 xx     

1710,6 x     

1710,8 x     

1725,6 x r.LMSTEASQNITYHCK.n [1356-1370] typ I Skot 

1726,7 x     

1727,8 x r.GSPGPKGDMGSQGPKGDR.g [77-94] typ XVII Vepř 

1816,8 x r.GTFTDCMLANMTQEVR.r [130-145] typ VI Skot 

1817,0 xx     

1833,0 x     

1872,9 x     

1873,6 xx     

1888,9 xx     

1889,6 xx     

1976,1 

 

xx 

 

r.GFNGPPGPIGLQGLPGPSGEK.g 

r.GFNGPPGPIGLQGLPGPSGEK.g 

[1061-1081] 

[1147-1167] 

typ XI 

  typ XI 

Vepř 

Skot 

1977,0 

 

x 

 

k.GPPGIPGPPGVRGMDGPHGPK.g 

k.GPPGIPGPPGVRGMDGPHGPK.g 

[530-550] 

[616-636] 

typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 
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Tabulka III. Aminokyselinové sekvence jednotlivých modelově naštěpených peptidů 

různých typů kolagenů přiřazené k hodnotám m/z získaných z hmotnostních spekter 

analyzovaných referenčních vzorků kostního klihu. 

m/z Intenzita Sekvence Poloha         Protein Ţivočich 

      

900,2 xx     

907,2 xxx     

913,4 xx     

929,4 xx r.CQVCVKYS. [616-623]  typ IV Králík 

961,5 xx     

994,5 

 

x 

 

k.RVTRPLPR.s 

k. RVTRPLPR.s 

[170-177] 

[170-177] 

 typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 

982,4 x r.RGPPGENGAK.g [380-389]  typ VI Skot 

1051,5 x     

1075,3 xx k.SQDDVEAPSK.k [55-64] typ XII Králík 

1083,4 xxx k.GKEIPLASLR.g [108-117] typ VIII Králík 

1088,5 xx     

1115,5 xx     

1116,3 xx     

1138,5 xx     

1162,5 xx     

1164,5 xx     

1172,6 x     

1201,5 xx k.NPARTCRDLR.l [318-327]  typ I Králík 

1202,6 xxx     

1229,5 xx     

1230,5 xx k.NGTDGQKGKLGR.i [326-337]  typ VI Skot 

1267,7 

 

 

 

xxx 

 

 

 

r.GERGPTGPRGQR.g 

k.GEKGEDGFPGFK.g 

r.GERGPTGPRGQR.g 

k.GDQFYIGRRR.r 

[752-763] 

 [736-747] 

[838-849] 

[1457-1466] 

 typ XI 

typ XI  

typ XI 

typ XVII 

Vepř 

Skot 

Skot 

Skot 

1277,4 xxx     

1277,7 xxx     

1300,6 xx k.EQVGVKINGQTK.s [112-123]  typ IX Skot 
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m/z Intenzita Sekvence Poloha         Protein Ţivočich 

1318,6 x k.GGPGPRGPKGEPGR.r [411-424]  typ VI Skot 

 1324,6 xx k.GEPGDIKDIVGPK.g [101-113]  typ II Králík 

1334,7 xx     

1419,6 

 

x 

 

r.GLPGPQGPNGFPGPK.g 

r.GLPGPQGPNGFPGPK.g 

[791-805] 

[877-891] 

 typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 

1447,7 xxx r.GPDGYVGEAGSPGER.g [351-365] typ VI Skot 

1460,7 

 

x 

 

k.GQSVTLILDCKKR.v 

k.GQSVTLIIDCKKR.v 

[158-170] 

[158-170] 

typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 

1514,6 

 

xx 

 

k.GDRGFDGLPGLPGEK.g 

k. GDKGEPGSSGVDGAPGK.d 

[470-484] 

[585-601] 

typ XI 

typ III 

Vepř 

Skot 

1544,7 x k.GDQGPPGPRGHQGER.g [924-938] typXVII Skot 

1545,7 xx r.YKVEYYPVSGGKR.q [158-170]  typ XII Králík 

1562,7 xx     

1615,8 

 

xx 

 

k.GDPGPPGAPGKDGPAGLR.g 

k.GDPGPPGAPGKDGPAGLR.g 

[881-898] 

[967-984] 

 typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 

1616,7 xx k.ELDCEGGWRETPPK.q [225-238]  typ XI Vepř 

1678,6 xx r.GEKGESGQPGEAGPPGPK.g 

[1151-

1168]  typ XI Vepř 

1694,9 x     

1695,8 

 

x 

 

r.TGPTGDPGPPGLMGEKGK.l 

r.TGPTGDPGPPGLMGEKGK.l 

[691-708] 

[777-794] 

typ XI 

typ XI 

Vepř 

Skot 

1747,9 x     

1768,9 x k.VFPHVTPKGINGIDFK.g [227-242]  typ IV Skot 

1769,7 xx r.GQKGAKGNMGEPGEPGQK.g [264-281]  typ VI Skot 

1833,9 x     

1875,8 x     

1898,9 x     

1915,9 xx     

1916,1 x     

1916,9 x r.SPPSLRPKDYEVDATLK.s [284-300] typ I Králík 

1917,0 x     

1931,9 x     

1932,1 x k.GDRGLPGPRGPQGTVGEPGK.q [465-484] typ VI Skot 
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m/z Intenzita Sekvence Poloha         Protein Ţivočich 

1949,0 

 

x 

 

k.GPVVAAQEAQAQAILQQAR.v 

k.GPVVAAQEAQAQAILQQAR.l 

[464-482] 

 [378-396] 

typ XI 

typ XI 

Skot 

Vepř 

1973,1 xx     

1974,0 xx     

1989,1 xxx     

1990,1 xx k.RVTRPLPRSARPVLDTR.g [170-186]  typ XI Skot 

 

 

 

Tabulka IV. Aminokyselinové sekvence jednotlivých modelově naštěpených peptidů 

různých typů kolagenů přiřazené k hodnotám m/z získaných z hmotnostních spekter 

analyzovaných referenčních vzorků králičího klihu. 

m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

899,4 x     

1106,4 x     

1162,3 x     

1427,6 xxx k.TIIEYKTNKPSR.l [487-498]  typ I Králik 

1449,6 x     

1453,6 xx     

1459,5 xx     

1501,5 x     

1533,5 x k.DGRSGHPGTVGPAGLR.g [225-240]  typ I Králik 

1562,7 x     

1585,6 x     

1586,7 x     

1636,8 x r.VSWTPPSDSVDRYK.v [146-159]  typ XII Králik 

1648,7 x     

1710,8 x     

1726,8 xxx     

1727,8 xx     

1795,7 x     

1796,7 x     
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m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

1833,7 x     

1872,8 x     

1873,8 x     

1888,7 xx     

1889,8 xx     

1976,8 x     

 

 

 

Tabulka V. Aminokyselinové sekvence jednotlivých modelově naštěpených peptidů různých 

typů kolagenů přiřazené k hodnotám m/z získaných z hmotnostních spekter analyzovaných 

referenčních vzorků rybího klihu − vyziny. 

m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

912,5 xx     

947,5 x     

983,4 x     

1010,5 xx     

1024,5 x     

1038,4 x     

1076,5 x     

1079,6 x     

1095,6 x k.GDQGPPGPVGSK.g [456-467]  typ IV Ryba 

1099,6 x     

1143,6 x     

1151,5 x     

1169,5 x     

1190,6 x     

1200,5 x     

1228,7 x r.GDQGAKGADGAPGK.d [729-742]  typ I Ryba 

1234,5 x     

1251,5 x k.RGARGEPGAPGAR.g [452-464]  typ I Ryba 

1262,6 x k.GFCLPYQHGIK.g [264-274]  typ IV Ryba 
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m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

1274,6 x     

1282,6 x r.GFPGLPGPAGEVGK.q [954-967] typ I Ryba 

1293,7 xx     

1297,6 xx     

1305,6 x     

1312,6 xxx     

1335,6 x     

1412,7 x     

1454,7 x r.GLQGDPGLPGFPGDK.g [637-651] typ IV Ryba 

1469,7 xxx     

1476,7 x     

1491,5 x     

1498,6 x     

1502,7 xx     

1514,7 xx     

1515,7 xx     

1528,7 xx     

1532,7 x     

1547,7 x k.GGEGPPGPPGPQLFIK.g [1311-1326]  typ IV Ryba 

1559,7 xx     

1568,8 xx k.DGEPGSPGQPGDKGDR.g [950-965]  typ IV Ryba 

1569,7 xx     

1572,8 x     

1576,8 x r.GEKGFCLPYQHGIK.g [261-274]  typ IV Ryba 

1584,7 x     

1596,8 xxx     

1608,7 x     

1612,8 xx     

1629,8 xx     

1650,8 x     

1651,6 x     

1658,7 x     

1674,8 x     
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m/z Intenzita Sekvence Poloha Protein Ţivočich 

1701,8 x     

1708,8 xx     

1717,8 x     

1724,9 x     

1725,8 x r.LMSTEASQNLTYHCK.n [1339-1353]  typ IV Ryba 

1726,8 x     

1772,0 x     

1785,9 x k.GEPGKGVSIPGPQGVPGPR.g [606-624]  typ IV Ryba 

1786,0 x     

1800,9 x     

1801,8 x     

1816,8 x     

1817,9 x k.GDRGVLGESLPGPPGQPGK.k [374-392]  typ IV Ryba 

1832,9 x     

1833,0 x     

1854,9 x     

1858,9 x k.GEPGPPGQPVDPLACILAK.g [394-412]  typ IV Ryba 

1863,8 x k.GERGRDGEPGQIGPPGER.g [553-570]  typ IV Ryba 

1864,0 xx     

1876,9 xx     

1877,0 xx     

1878,8 x     

1879,0 xx     

1892,9 x     

1893,8 x     

1894,0 x     

1945,8 x     

1946,0 xx k.GDRGVLGESLPGPPGQPGKK.g [374-393]  typ IV Ryba 

1961,9 x     

1962,0 x     

1963,0 x     

1976,1 x k.GFPGRPGLQGQPGLDGLPGR.d [514-533]  typ IV Ryba 

 



42 

 

5. ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo nalézt shodné hodnoty m/z modelově naštěpených proteinů  

o známé aminokyselinové sekvenci v programu mMass a experimentálně naštěpených 

proteinů získaných pomocí metody peptidového mapovaní s hmotnostní spektrometrií 

MALDI–TOF. Přiřazením aminokyselinové sekvence známých proteinů k experimentálně 

získaným hodnotám m/z došlo k identifikaci proteinů obsaţených v referenčních vzorcích 

kolagenních pojiv. Tato práce byla zaměřena na studium klihů pouţívaných v umělecké 

oblasti, konkrétně v restaurátorství. V laboratoři byly naštěpeny pomocí trypsinu referenční 

vzorky ţelatiny, vyziny, kostního, koţního a králičího klihu. V programu mMass byly 

simulací trypsinu modelově naštěpeny proteiny obsaţené v pojivových tkáních skotu 

domácího, vepře, králíka a ryby. Sekvence jednotlivých proteinů z těchto různých druhů 

ţivočichů byly vyhledány v internetové databázi Expasy. Jednalo se o sekvence kolagenů 

typu I-XII, XVII a o elastin. Změřením molekulových hmotností peptidů pomocí 

hmotnostního spektrometru pracujícího na principu MALDI–TOF byla získána spektra s píky, 

které charakterizují hmotnost peptidového štěpu o hodnotě m/z. Přiřazením známé 

aminokyselinové sekvence peptidového štěpu o hodnotě m/z modelově naštěpených proteinů 

ke shodné hodnotě m/z experimentálně změřených peptidových štěpů se podařilo identifikovat 

téměř 50 % všech nalezených peptidových štěpů ţelatiny, kostního a koţního klihu. U vyziny 

se podařilo zjistit pouze 18 % peptidů a u králičího klihu bylo identifikováno pouhých 11 % 

peptidových štěpů. Elastin nebyl nalezen v ţádném referenčním vzorku uvedených klihů a 

nebyly identifikovány peptidové štěpy obsahující modifikované aminokyseliny. Nízký počet 

zjištěných proteinů u vyziny a králičího klihu je způsoben především tím, ţe v internetové 

databázi Expasy není dosud zaznamenáno mnoho kolagenů vyskytujících se v pojivových 

tkáních těchto dvou ţivočišných druhů. Jistě to platí i pro mnoho dalších druhů ţivočichů. 

K důkladnější analýze klihů by bylo potřeba rozšířit tuto databázi o další proteinové sekvence. 

Ke zkvalitnění restaurátorských prací je důleţité znát podrobné proteinové sloţení klihů 

tvořících podklad uměleckého díla. Cílem je tedy stálé zvyšování úspěšnosti identifikace 

proteinů metodou peptidového mapování. Do budoucna to znamená důleţitý posun 

v restaurátorských a uměleckých činnostech. 
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7. SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ACTH                                         adenocorticotropic hormone (adenokortikotropní hormon) 

Arg arginin 

Asp asparagin 

CHC α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (α-kyano-4-hydroxysko- 

 řicová kyselina) 

DHB 2,5-dihydroxybenzoic acid (2,5-dihydroxybenzoová kys.) 

ELISA enzyme-linked immuno sorbent assay (heterogenní 

 imunoanalýza) 

FTIR Fourier transform infrared spectrometry (infračervená 

 spektrometrie s Fourierovou transformací) 

GC gas chromatography (plynová chromatografie) 

Gly, G glycin 

HPLC high performance liquid chromatography (vysoce účinná 

 kapalinová chromatografie 

IR infrared spectrometry (infračervená spektrometrie) 

Lys lysin 

MALDI-TOF matrix-assisted laser desorption-ionization time of flight 

MS                                               mass spectrometry (hmotnostní spektrometrie) 

Pro, P prolin 

Py-GC-MS pyrolysis-gas chromatography mass spectrometry (pyrolyzní 

 plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) 

TLC thin layer chromatography (chromatografie na tenké vrstvě) 

 

Tyr, Y, O tyrosin 

 Val valin 
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8. PŘÍLOHY 

 

8.1 Ukázky modelově naštěpených proteinů 

V programu mMass byly modelovým štěpením různých typů kolagenů a elastinu 

získány hodnoty m/z s aminokyselinovými sekvencemi, v některých případech 

s modifikovanými aminokyselinami. 

 

8.1.1 Modelově naštěpený protein obsaţený v pojivové tkáni skotu domácího 

 

Tabulka VI. Modelově naštěpený kolagen typ IV. 

m/z  Poloha  Sekvence Modifikace 

924.5189  [601-607]  r.EYPKFLK.r  

924.5302  [227-234]  k.VFPHVTPK.g  

934.5026  [293-300]  k.NAMTELKK.k  

937.4374  [192-198]  k.DEFQRDK.v  

948.4534  [269-275]  k.REDSWQK.r  

948.4534  [270-276]  r.EDSWQKR.m  

954.5479  [153-160]  k.KGHSLREK.l  

996.4819  [161-168]  k.LAEMETFR.d  

999.5483  [497-504]  k.RVWPASQR.d  

1002.4891 [49-56]  k.NNTLSYYK.s  

1024.5574 [367-374]  r.FVQKPYSR.s  

1036.5092 [276-283]  k.RMDKETEK.r  

1036.5092 [277-284]  r.MDKETEKR.r  

1049.5990 [505-513]  r.DVLYLSAIR.k  

1050.5691 [285-292]  r.RRVEEAYK.n  

1061.6102 [596-604]  r.AVAKREYPK.f  

1062.5976 [293-301]  k.NAMTELKKK.s  

1077.5059 [336-344]  k.IEEQSQSEK.v  

1080.6200 [600-607]  k.REYPKFLK.r  
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m/z  Poloha  Sekvence Modifikace 

1081.4602 [609-616]  r.FTSYVQEK.t 1x fosfoserin 

1104.5545 [269-276]  k.REDSWQKR.m  

1173.5245 [181-191]  k.FFDACADAVSK.d  

1177.6939 [505-514]  r.DVLYLSAIRK.i  

1181.6677 [225-234]  k.EKVFPHVTPK.g  

1188.4474 [57-66]  k.SEDETEYGCR.g  

1237.5613 [608-616]  k.RFTSYVQEK.t 1x fosfoserin 

1253.6194 [159-168]  r.EKLAEMETFR.d  

1272.5703 [117-128]  k.TESGYGSESSLR.r  

1322.6158 [270-279]  r.EDSWQKRMDK.e  

1332.6754 [336-346]  k.IEEQSQSEKVR.l  

1395.7015 [106-116]  r.QQWIDAIEQHK.t  

1402.6420 [74-85]  k.AVITPHDFDECR.f  

1418.6295 [212-224]  r.SDGDFLHNTNGNK.e  

1428.6714 [117-129]  k.TESGYGSESSLRR.h  

1431.7624 [169-180]  r.DILCRQVDTLQK.f  

1448.6863 [333-344]  r.QDKIEEQSQSEK.v  

1454.7737 [433-445]  r.EVEENGIVLDPLK.a  

1475.6815 [33-43]  k.WTNYIHGWQDR.w  

1525.7567 [287-299]  r.VEEAYKNAMTELK.k  

1537.6653 [199-211]  k.VVEDDEDDFPTTR.s  

1596.7873 [161-173]  k.LAEMETFRDILCR.q  

1609.8584 [235-249]  k.GINGIDFKGEAITFK.a  

1610.8748 [432-445]  r.REVEENGIVLDPLK.a  

1613.7958 [86-98]  r.FDISVNDSVWYLR.a  

1625.8087 [605-616]  k.FLKRFTSYVQEK.t 1x fosfoserin 

1627.8843 [44-56]  r.WVVLKNNTLSYYK.s  

1653.8516 [287-300]  r.VEEAYKNAMTELKK.k  

1675.7671 [212-226]  r.SDGDFLHNTNGNKEK.v  

1681.8578 [286-299]  r.RVEEAYKNAMTELK.k  
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m/z  Poloha  Sekvence Modifikace 

1780.7872 [197-211]  r.DKVVEDDEDDFPTTR.s  

1803.9170 [154-168]  k.GHSLREKLAEMETFR.d  

1848.8221 [181-196]  k.FFDACADAVSKDEFQR.d 
 

1853.9248 [159-173]  r.EKLAEMETFRDILCR.q 
 

1874.0283 [498-513]  r.VWPASQRDVLYLSAIR.k 
 

1876.8052 [57-73]  k.SEDETEYGCRGSICLSK.a 
 

1908.9507 [609-624]  r.FTSYVQEKTAGKPILF. 
1x fosfoserin 

1972.0606 [250-268]  k.ATTAGILATLSHCIELMVK.r 
 

1985.0603 [577-595]  k.ITYVANVNPGGWAPASVLR.a 
 

1985.9637 [174-191]  r.QVDTLQKFFDACADAVSK.d 
 

1994.7926 [375-392]  r.SSSMSSIDLVSASDGVHR.f 
2x fosfoserin 

1994.9178 [452-468]  k.GVTGHEVCNYFWNVDVR.n 
 

 

 

8.1.2 Modelově naštěpený protein obsaţený v pojivové tkáni vepře. 

 

Tabulka VII. Modelově naštěpený kolagen typ XVII. 

m/z  Poloha  Sekvence 

901.5465  [1-7]  .EEVRKLK.a 

938.5166  [134-142]  r.GREGPIGPR.g 

959.5156  [8-15]  k.ARVDELEK.v 

976.5098  [18-25]  r.SSLLHYEK.m 

987.5469  [10-17]  r.VDELEKVR.s 

1057.4949 [143-153]  r.GEPGPPGFGDK.g 

1155.6368 [199-210]  r.GEVGLPGVKGDK.g 

1186.5811 [29-40]  r.SSQDAVQGAAPR.t 

1200.6947 [6-15]  k.LKARVDELEK.v 

1204.5375 [83-94]  k.GDMGSQGPKGDR.g 

1214.6852 [8-17]  k.ARVDELEKVR.s 

1231.6793 [16-25]  k.VRSSLLHYEK.m 
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m/z  Poloha  Sekvence 

1385.6444 [143-156]  r.GEPGPPGFGDKGDR.g 

1392.6940 [18-28]  r.SSLLHYEKMER.s 

1399.6634 [77-91]  r.GSPGPKGDMGSQGPK.g 

1440.7515 [199-213]  r.GEVGLPGVKGDKGPM. 

1488.6570 [119-133]  k.GSVGEPGMEGPMGQR.g 

1602.7653 [26-40]  k.MERSSQDAVQGAAPR.t 

1647.8635 [16-28]  k.VRSSLLHYEKMER.s 

1701.7795 [119-135]  k.GSVGEPGMEGPMGQRGR.e 

1727.8130 [77-94]  r.GSPGPKGDMGSQGPKGDR.g 

1751.9439 [157-177]  r.GAAGPPGVPGPPGVPGSVGPK.g 

1763.8711 [136-153]  r.EGPIGPRGEPGPPGFGDK.g 

1779.9348 [66-82]  k.LIAEQENGNLRGSPGPK.g 

1801.8320 [116-133]  k.GQKGSVGEPGMEGPMGQR.g 

1840.9148 [29-47]  r.SSQDAVQGAAPRTGPDVGK.s 

1865.9100 [178-198]  k.GSSGSPGPQGSPGSVGPQGLR.g 

1945.0389 [10-25]  r.VDELEKVRSSLLHYEK.m 

1966.0181 [95-115]  r.GFPGTPGIPGPLGHPGPEGPK.g 

1976.9937 [134-153]  r.GREGPIGPRGEPGPPGFGDK.g 

 

 

8.1.3 Modelově naštěpený protein obsaţený v pojivové tkáni králíka 

 

Tabulka VIII. Modelově naštěpený kolagen typ II. 

m/z   Poloha   Sekvence 

1028.5371 [98-107]  k.GQKGEPGDIK.d 

1129.5459 [39-47]  k.DVWKPEPCR.i 

1148.5331 [114-126]  k.GPPGPQGPAGEQG. 

1324.7107 [101-113]  k.GEPGDIKDIVGPK.g 

1637.8857 [98-113]  k.GQKGEPGDIKDIVGPK.g 

1649.7741 [35-47]  r.YNDKDVWKPEPCR.i 
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m/z   Poloha   Sekvence 

1757.8817 [108-126]  k.DIVGPKGPPGPQGPAGEQG. 

1765.7480 [17-33]  r.CQGQDVQEAGSCVQEGK.r 

1805.8752 [34-47]  k.RYNDKDVWKPEPCR.i 

1921.8491 [17-34]   r.CQGQDVQEAGSCVQEGKR.y 

 

 

8.1.4 Modelově naštěpený protein obsaţený v pojivové tkáni ryby 

 

Tabulka IX. Modelově naštěpený kolagen typ I. 

m/z   Poloha   Sekvence 

903.4279  [726-734]  r.GDRGDQGAK.g 

905.3959  [1080-1088]  k.GETGEAGER.g 

916.3804  [1246-1252]  k.MCHPDWK.s 

926.4942  [512-521]  r.TGEPGLPGAK.g 

945.5047  [1235-1242]  k.KNPARTCR.d 

953.4799  [968-977]  k.QGPVGPGGER.g 

953.5275  [102-110]  k.GPRGPKGER.g 

969.4748  [1010-1019]  r.DGAPGPKGDR.g 

990.4752  [660-668]  r.GDRGFPGER.g 

1006.5429  [669-680]  r.GAPGPVGPAGAR.g 

1014.5077  [1-8]  .MFSFVDLR.l 

1017.4596  [681-692]  r.GSPGSAGNDGAK.g 

1019.5255  [1210-1218]  r.DLEVDSTLK.s 

1027.5392  [294-305]  r.GRAGPSGAAGAR.g 

1050.5439  [108-118]  k.GERGPAGPPGR.d 

1054.5779  [1407-1415]  k.TVIDYKTSK.t 

1060.5058  [477-488]  r.GFPGSDGPAGAK.g 

1070.5225  [414-425]  k.GNNGEVGAPGAK.g 

1071.5178  [735-746]  k.GADGAPGKDGAR.g 

1081.5497  [465-476]  r.GAPGERGAPGGR.g 
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m/z   Poloha   Sekvence 

1095.5654  [453-464]  r.GARGEPGAPGAR.g 

1103.5376  [44-52]  r.DVWKPMPCK.i 

1121.6062  [1068-1079]  r.GPAGPPGLRGDK.g 

1131.5025  [998-1009]  r.EGTPGNEGSAGR.d 

1136.5670  [1191-1199]  k.APDPFRMFR.a 

1139.6280  [717-728]  r.GAAGLPGLRGDR.g 

1140.6412  [237-248]  r.GFPGTPGLPGIK.g 

1144.5705  [1200-1209]  r.ADDANVLRDR.d 

1165.6364  [1293-1301]  k.NWYISKNIK.e 

1170.6226  [1229-1239]  r.SPDGTKKNPAR.t 

1171.5928  [558-569]  r.GQPGVMGFPGPK.g 

1173.6157  [1236-1245]  k.NPARTCRDLK.m 

1196.6092  [582-595]  r.GVMGPTGPAGAPGK.d 

1201.6072  [249-260]  k.GHRGFSGLDGAK.g 

1201.6535  [1219-1228]  k.SLSQQIEQIR.s 

1202.5396  [212-223]  k.NGEDGESGKPGR.a 

1205.5393  [1077-1088]  r.GDKGETGEAGER.g 

1221.5528  [1080-1091]  k.GETGEAGERGMK.g 

1228.5917  [729-742]  r.GDQGAKGADGAPGK.d 

1238.6964  [942-953]  r.GIVGLPGQRGER.g 

1244.5576  [522-535]  k.GMTGSPGSPGPDGK.t 

1244.6382  [399-413]  r.GPPGPQGAGGAPGPK.g 

1249.6396  [224-236]  r.AGERGPPGPQGAR.g 

1251.6665  [452-464]  k.RGARGEPGAPGAR.g 

1263.6440  [765-779]  k.GEPGAAGPVGPAGAR.g 

1272.5864  [1243-1252]  r.DLKMCHPDWK.s 

1282.6790  [954-967]  r.GFPGLPGPAGEVGK.q 

1290.6536  [1208-1218]  r.DRDLEVDSTLK.s 

1307.6525  [1197-1207]  r.MFRADDANVLR.d 

1332.7131  [105-118]  r.GPKGERGPAGPPGR.d 
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m/z   Poloha   Sekvence 

1365.7161  [1288-1298]  r.EVAQKNWYISK.n 

1378.6822  [456-470]  r.GEPGAPGARGAPGER.g 

1398.7587  [1407-1418]  k.TVIDYKTSKTSR.l 

1401.6467  [32-43]  k.TCIYEGQVFADR.d 

1422.7740  [1293-1303]  k.NWYISKNIKEK.k 

1423.7077  [849-865]  r.GPAGPPGATGFPGGAGR.v 

1424.6838  [1354-1367]  k.NSVAYMDAAAGNLK.k 

1455.8166  [1369-1381]  k.ALLLQGSNEIEIR.a 

1490.8227  [237-251]  r.GFPGTPGLPGIKGHR.g 

1492.7213  [1136-1151]  k.DGMSGLPGPTGPPGPR.g 

1504.7655  [381-398]  k.GAPGAPGAAGAPGFPGPR.g 

1506.7295  [1050-1067]  r.GETGPAGPAGASGPAGPR.g 

1521.6962  [1077-1091]  r.GDKGETGEAGERGMK.g 

1536.8129  [495-511]  r.GAPGLVGPKGSTGEPGR.t 

1552.7788  [1354-1368]  k.NSVAYMDAAAGNLKK.a 

1555.7612  [471-488]  r.GAPGGRGFPGSDGPAGAK.g 

1556.7412  [726-742]  r.GDRGDQGAKGADGAPGK.d 

1568.7382  [155-170]  k.SPAMPVPGPMGPMGSR.g 

1571.7343  [1080-1094]  k.GETGEAGERGMKGHR.g 

1574.8537  [747-764]  r.GLTGPIGLPGPAGAPGDK.g 

1578.7805  [1197-1209]  r.MFRADDANVLRDR.d 

1583.9115  [1368-1381]  k.KALLLQGSNEIEIR.a 

1609.7929  [414-431]  k.GNNGEVGAPGAKGEPGAK.g 

1615.7419  [212-227]  k.NGEDGESGKPGRAGER.g 

1624.8442  [951-967]  r.GERGFPGLPGPAGEVGK.q 

1627.7783  [729-746]  r.GDQGAKGADGAPGKDGAR.g 

1627.7823  [477-494]  r.GFPGSDGPAGAKGAPGER.g 

1631.8024  [252-269]  r.GFSGLDGAKGDTGPAGPK.g 

1632.7443  [1240-1252]  r.TCRDLKMCHPDWK.s 

1636.8626  [288-305]  r.GLPGERGRAGPSGAAGAR.g 
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m/z   Poloha   Sekvence 

1655.7442  [270-287]  k.GEAGTPGENGTPGAMGPR.g 

1662.8419  [453-470]  r.GARGEPGAPGARGAPGER.g 

1667.8347  [504-521]  k.GSTGEPGRTGEPGLPGAK.g 

1676.8463  [336-353]  k.GEIGPQGARGPEGPAGAR.g 

1695.8885  [717-734]  r.GAAGLPGLRGDRGDQGAK.g 

1705.8439  [1136-1153]  k.DGMSGLPGPTGPPGPRGR.s 

1707.8674  [846-865]  k.GARGPAGPPGATGFPGGAGR.v 

1720.9381  [1288-1301]  r.EVAQKNWYISKNIK.e 

1724.7470  [596-614]  k.DGDSGPQGPSGPSGPAGER.g 

1725.7935  [1339-1353]  r.LMSTEASQNLTYHCK.n 

1731.8370  [29-43]  r.TTKTCIYEGQVFADR.d 

1750.8871  [978-997]  r.GPPGPSGPPGLAGPPGEPGR.e 

1753.8100  [998-1016]  r.EGTPGNEGSAGRDGAPGPK.g 

1773.8151  [432-451]  k.GEAGAPGAQGPPGAHGEEGK.r 

1786.9294  [1219-1234]  k.SLSQQIEQIRSPDGTK.k 

1809.9242  [866-886]  r.VGPPGPAGNPGPPGPTGQAGK.e 

1830.9205  [765-785]  k.GEPGAAGPVGPAGARGAPGER.g 

1863.8944  [204-223]  r.GPAGPPGKNGEDGESGKPGR.a 

1873.9376  [456-476]  r.GEPGAPGARGAPGERGAPGGR.g 

1915.0243  [1219-1235]  k.SLSQQIEQIRSPDGTKK.n 

1917.8139  [1271-1287]  k.VYCNMETGETCVSPTQR.e 

1921.9111  [1046-1067]  k.SGDRGETGPAGPAGASGPAGPR.g 

1929.9162  [432-452]  k.GEAGAPGAQGPPGAHGEEGKR.g 

1958.0607  [228-248]  r.GPPGPQGARGFPGTPGLPGIK.g 

1958.9791  [536-557]  k.TGPAGAPGQDGRPGPPGSVGAR.g 

1974.0403  [743-764]  k.DGARGLTGPIGLPGPAGAPGDK.g 

1978.0002  [660-680]  r.GDRGFPGERGAPGPVGPAGAR.g 

1981.9839  [249-269]  k.GHRGFSGLDGAKGDTGPAGPK.g 

1990.9916   [1191-1207]   k.APDPFRMFRADDANVLR.d 
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8.1.5 Modelově naštěpený protein obsaţený v pojivové tkáni skotu domácího 

 

Tabulka X. Modelově naštěpený elastin. 

m/z   Poloha   Sekvence Modifikace 

976.5357  [1-9]  .MRSLTAAAR.r  

1078.5932 [224-233]  k.LPAGYGLPYK.t  

1364.7573 [224-236]  k.LPAGYGLPYKTGK.l  

1374.7780 [221-233]  k.APKLPAGYGLPYK.t  

1660.9421 [221-236]  k.APKLPAGYGLPYKTGK.l  

1839.0375 [171-189]  r.FPGIGVLPGVPTGAGVKPK.a  3x oxidace 

1906.0545 [150-170]   k.VPGVGLPGVYPGGVLPGAGAR.f  1x oxidace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


