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Abstrakt 

Prolyl endopeptidasa SmPEP z krevničky střevní (S. mansoni) nebyla dosud studována. 

Tento enzym je zajímavý z pohledu vyhledávání nových molekulárních cílů pro léčbu 

schistosomózy. SmPEP byla detekována v extraktu z dospělých červů krevničky střevní 

pomocí enzymové aktivity a imunoreaktivity. Aktivní forma SmPEP byla připravena jako 

rekombinantní protein v expresním systému E. coli a byla chromatograficky izolována. 

Rekombinantní SmPEP vykazuje pH optimum cca 8. Analýza substrátové specifity 

ukázala, že SmPEP štěpí peptidové substráty v endopeptidasovém módu, ale nikoli 

makromolekulární proteinové substráty. Pomocí syntetických flurogenních peptidových 

substrátů byly určeny preference pro aminokyseliny v pozicích P3-P1´. Byla určena 

inhibiční specifita SmPEP a jako nejúčinnější inhibitory nalezeny Z-Ala-Pro-CMK a Z-

Arg-Pro-CHO. Pro rekombinantní SmPEP byly nalezeny primární krystalizační podmínky. 

 



Abstract 

Prolyl endopeptidase SmPEP from the blood fluke Schistosoma mansoni is investigated 

here for the first time. This enzyme is potentially interesting as a drug target for the 

treatment of schistosomiasis. SmPEP was detected in the extract of adult worms by 

enzyme activity and immunoreactivity. Enzymatically active SmPEP was produced in the 

E. coli expression system and was chromatographically purified. The pH optimum of 

recombinant SmPEP was about 8. Substrate specificity analysis revealed that SmPEP 

cleaved peptide substrates by endopeptidase activity, however, macromolecular substrates 

were not fragmented. The residue preferences in the positions P3 to P1´ were determined 

using synthetic fluorogenic peptide substrates. SmPEP was found to be highly sensitive to 

the inhibition by Z-Ala-Pro-CMK and Z-Arg-Pro-CHO. Primary screening of 

crystallization conditions for recombinant SmPEP was performed. „ (In Czech)“ 
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Seznam zkratek 
 
Abz   aminobenzoyl 

ACC   7-amino-4-karbamoylmethyl-kumarin 

AMC   7-amino-4-methyl-coumarin 

BPTI hovězí pankreatický inhibitor proteas trypsinového typu (z angl. 

„Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor“) 

cDNA   DNA vzniklá zpětnou transkripcí mRNA 

CMK   chloromethylketon 

DMSO   dimetylsulfoxid 

dNTP   deoxyribonukleotidtrifosfát 

DOC   deoxycholát sodný   

DTT   dithiothreitol 

E64   N-[N-(L-3-trans-karboxyoxirin-2-karbonyl)-L-leucin]-agmatin 

EDTA    ethylendiamintetraoctová kyselina 

FPLC   „Fast Protein Liquid Chromatography" 

HuPEP   lidská prolyl endopeptidasa 

IPTG   isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 

kDa    kilo Dalton 

LB   Luria-Bertani 

Leupeptin  N-acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-argininal 

Nph   p-nitrofenylalanin 

OD   optická hustota 

PCR   polymerasová řetězová reakce (z angl. „polymerase chain reaction“) 

Pefabloc  4-(2-aminoethyl)-benzensulfonyl fluorid 

Pepsatin  isovaleryl-L-val-L-val-statyl-L-alanyl-statin 

PEG    polyethylenglykol 

PMSF   fenylmethylsulfonyl fluorid 

PVDF    polyvinyliden fluorid 

SDS    dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE  elektroforéza na polyakrylamidovém gelu 

SmPEP  prolyl endopeptidasa z krevnčiky střevní  

SuPEP   prasečí prolyl endopeptidasa 
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ST   standardy molekulových hmot 

STI sójový inhibitor  proteas trypsinového typu (z angl. „Soybean 

Trypsin Inhibitor“) 

TFA   kyselina trifluoroctová 

TEMED  N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin 

TLCK   N-α-Tosyl-L-lysinyl-chloromethylketon 

TPCK   N-Tosyl-L-fenylalaninyl-chloromethylketon 

Tricin   N-[ Tris(hydroxymethyl)-methyl]glycin 

Tris    tris(hydroxylmethyl)aminomethan¨ 

Tween 20  polyoxyethylensorbitanmonolaurát 

Z   benzyloxycarbonyl 
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1 Literární úvod 

1.1 Krevnička střevní (Schistosoma mansoni) 

Krevničky jsou gonochoristické motolice s výrazným pohlavním dimorfismem, parazitující 

u savců a ptáků. V definitivním hostiteli se vyskytují v krevním řečišti či v tkáních 

vnitřních orgánů. Nejznámějšími druhy krevničky parazitující u člověka jsou: krevnička 

střevní (Schistosoma mansoni) (obr. 1), krevnička jaterní (Schistosoma japonicum) a 

krevnička močová (Schistosoma haematobium) (1).  

1.1.1 Taxonomické zařazení krevničky střevní 

Nadříše: Eukaryotae 

Říše: Animalia 

Podříše: Metazoa 

Kmen: Platyhelminthes 

Třída: Trematoda 

Čeleď: Schistosomatidae 

Rod: Schistosoma 

Druh: Schistosoma mansoni  

Převzato z (2). 

  
 

Obrázek 1: Krevnička střevní (Schistosoma 

mansoni), dospělý samec a samice, samice 

žije ve velké rýze (canalis gynaecophorus) na 

ventrální straně samce. Převzato z (3). 

 

1.1.2 Výskyt krevničky střevní 

Krevnička střevní je rozšířena zejména v jižních a subsaharských oblastech Afriky, dále 

také v Jižní Americe (Brazílie, Surinam, Venezuela), na Středním východě (Irák, Írán, 

Saudská Arábie, Jemen), v jihovýchodní Asii (Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos), dále 

také v jižní Číně a na některých karibských ostrovech (obr. 2, str. 11) (4;5). 
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Obrázek 2: Geografické rozšíření krevničky střevní. Fialová barva označuje země a oblasti 

s vysokým rizikem nákazy krevničkou střevní, žlutá barva označuje země a oblasti s nízkým 

rizikem nákazy. Upraveno podle (4;5). 

1.1.3 Životní cyklus krevničky 

Životní cyklus krevničky (obr. 3, str. 12) zahrnuje dvě fáze, pohlavní a nepohlavní, a 

několik životních vývojových stádií. Vajíčka krevničky pronikají cévní stěnou a tkáněmi 

do žil infikovaného člověka a akumulují se v tenkém střevě (S. mansoni), tlustém střevě (S. 

japonicum) nebo urogenitálním traktu (S. haematobium), odkud jsou vylučována močí 

nebo stolicí. Za optimálních podmínek se z vajec ve sladké vodě vylíhnou miracidia, malé 

volně žijící plovoucí larvy a pronikají do mezihostitele, vodního plže, který je specifický 

pro daný druh krevničky. Vývoj ve vodním plži zahrnuje dvě nepohlavní generace 

sporocyst a produkci larvy cerkárie, která se uvolňuje z plže. Cerkárie je jediné stádium 

krevničky, které je infekční pro člověka. Tato larva proniká nepoškozenou kůží člověka, 

poté ztrácí ocásek a přeměňuje se na stádium zvané schistosomula. Schistosomula proniká 

přes tkáně do žilního systému a dále je pasivně přenášena krevním oběhem do plic. Z plic 

se dostává do jaterní portální žíly, kde roste a dospívá. Schistosomuly a dospělí červi žijí v 

krevních cestách člověka, kde se živí krevními proteiny, především hemoglobinem. 

Degradací hemoglobinu získávají živiny pro růst, vývoj a rozmnožování (6). K trávení 

hemoglobinu jsou nezbytné trávicí proteasy lokalizované ve střevě dospělých krevniček 

(7). 
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Dospělí parazité rodu Schistosoma jsou drobní červi odděleného pohlaví (samičky: 7-20 

mm, samečci jsou menší). Samičky žijí v těle samečků a takto spárovaní dospělí červi se 

dostávají do žil v oblasti tenkého a tlustého střeva nebo urogenitálního traktu, kde samička 

klade vajíčka. Vejce pronikají do příslušných orgánů, do střev (S. mansoni a S. japonicum) 

a močového měchýře (S. haematobium), odkud jsou opět vylučována s výkaly a močí (8). 

 

A) 

B) 

 
Obrázek 3: A) Životní cyklus krevničky střevní. B) Zrání schistosom v konečném hostiteli 

(člověku). Upraveno podle (9). 
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1.2 Schistosomóza 

Schistosomóza je onemocnění způsobené parazity rodu Schistosoma (10), nazývá se též 

bilharzióza podle německého lékaře Theodora Bilharze, který poprvé popsal krevničku v 

roce 1851 (11). Schistosomóza je po malárii druhé nejvýznamnější parazitární onemocnění 

s více než 207 miliony nakažených lidí, 120 milionů trpí příznaky a 700 milionů lidí na 

světě je ohroženo nákazou (obr. 4) (10). 

1.2.1 Nákaza a symptomy 

K nákaze nejčastěji dochází při kontaktu s infikovanou vodou, v níž se vyskytují larvy 

krevničky zvané cerkárie. Cerkárie penetrují neporušenou kůží člověka, ztrácí ocásek a 

transformují se ve stadium zvané schistosomula. Ty v průběhu několika týdnů po infekci 

dozrávají v dospělé schistosomy produkující vajíčka, která jsou hlavním patogenním 

agens. 

Pár dní po infekci se mohou objevit vyrážky a svědící místa na pokožce. Po jednom až 

dvou měsících může pacient trpět vysokou teplotou, zimnicí, kašlem a bolestmi svalů. 

Klinické příznaky závisí na imunitním systému a zdravotním stavu hostitele, proto většina 

nakažených tyto první příznaky nepociťuje. 

Vajíčka putující do jater případně procházející do střev a močového měchýře, způsobují 

zánět či zjizvení, v pokročilém stadiu cirhózu jater, rakovinu střev, portální hypertenzi a 

ascites. U dětí, které byly opakovaně nakaženy, může se objevit anémie, podvýživa a 

potíže při učení. Vzácně lze vajíčka nalézt také v mozku či míše, kde mohou způsobit 

záchvaty, ochrnutí či zánět míchy. Symptomy schistosomózy jsou způsobeny reakcí těla na 

vajíčka červů, nikoliv na červy samotné (11). 

 
Obrázek 4: Chlapec infikovaný krevničkou střevní. Převzato z (12). 
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1.2.2 Diagnóza 

Nejpoužívanější diagnostická metoda spočívá v mikroskopickém nálezu vajíček v moči 

nebo stolici, případně ve vzorcích z příslušné tkáně (13). V případech, kdy nelze vajíčka 

tímto způsobem dokázat, se využívají citlivější imunologické metody. Ty spočívají v 

detekci protilátek v séru, vytvořených v důsledku imunitní odpovědi hostitele, nebo v 

detekci antigenů parazita v moči nebo séru (14). Antigeny parazita jsou přítomny na jeho 

povrchu nebo uvolňovány v průběhu jeho vývoje.  

1.2.3 Léčba 

Žádná komerčně dostupná vakcína proti schistosomóze dosud neexistuje, proto je léčba 

silně odkázána na chemoterapii, při které se aplikuje jediný dostupný lék praziquantel (15). 

Tento lék je zatím nejúčinnější proti všem formám schistosomózy s malými vedlejšími 

účinky, které jsou pouze přechodné. Praziquantel způsobuje otoky a destrukci sacího 

ústrojí a poškození ochranné buněčné vrstvy na povrchu dospělého parazita, které vede k 

poruchám její funkce a k odkrytí povrchového antigenu parazita. Tato poškození mohou 

vést k napadení červů imunitním systémem hostitele (16). Vzhedem k tomu, že u pacientů 

léčených opakovaně praziquantelem byli identifikovány rezistentní kmeny S. mansoni, je 

nutné najít nové způsoby léčby schistosomózy (15). 

1.2.4 Prevence 

Prevence v rizikových oblastech pro místní obyvatele není snadná. Spočívá v likvidaci 

mezihostitelů (vodní plž) či infekčních stadií (cerkárie), v kontrole kvality vody a v 

zlepšení životních podmínek (10). V těchto oblastech se nedoporučuje jakýkoliv kontakt 

s přírodní sladkou vodou. Voda na mytí by měla být skladována v barelech minimálně po 

dobu 48 hodin nebo alespoň 5 minut převařena (11). 

 

1.3 Proteasy 

Proteolytické enzymy (označované proteasy, proteinasy nebo peptidasy) katalyzují 

hydrolýzu peptidické vazby proteinů a peptidů (17). Hrají důležitou roli v řadě 

fyziologických procesech, které zahrnují zrání a aktivaci proteinů nebo jejich degradaci 

(proteolýzu).  
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Proteasy jsou hierarchicky uspořádány do rodin (18) a klanů (19). Do rodin se dělí na 

základě homologie aminokyselinové sekvence. Nadřazený je klan, do kterého se řadí 

rodiny na základě podobných strukturních segmentů.  

Podle katalytického mechanismu jsou proteasy děleny na aspartátové, serinové, 

glutamátové, threoninové, cysteinové proteasy a metaloproteasy (20).  

Podle místa štěpení se proteasy dále dělí na exopeptidasy (štěpí na konci peptidového 

řetězce) a endopeptidasy (štěpí uvnitř peptidového řetězce). Exopeptidasy je možné dělit 

na aminopeptidasy, štěpící substrát od N-konce nebo karboxypeptidasy štěpící substrát od 

C-konce. 

 

1.3.1 Serinové proteasy 

Serinové proteasy jsou charakterizovány přítomností reaktivního serinového zbytku v 

aktivním místě enzymu, který je nezbytný pro katalýzu enzymové reakce. Serinové 

proteasy jsou nejlépe prostudovanou skupinou proteas. Můžeme je nalézt ve všech živých 

organismech (bakteriích, houbách, rostlinách, živočiších) a virech.  

Serinové proteasy se dělí do 12 klanů a 47 rodin v závislosti na homologii jejich 

primárních struktur (18). Mezi hlavní klany patří klany chymotrypsinu, subtilisinu a prolyl 

endopeptidasy. Nejlépe charakterizované serinové proteasy jsou chymotrypsin, trypsin a 

subtilisin (20).  

Katalytický mechanismus serinových proteas je založený na katalytické triádě, 

lokalizované v aktivním místě enzymu, v případě chymotrypsinu je tato triáda tvořena 

aminokyselinovými zbytky Ser, Asp, His (obr. 5, str. 16). Po navázání substrátu 

aminokyselinový zbytek Ser nukleofilně napadá štěpenou karbonylovou skupinu peptidu, 

tím vzniká tetrahedrální intermediát (kovalentní katalýza). Poté imidazolový kruh His 

přijímá uvolněný proton, takže vzniká imidazoliový iont (zásaditá katalýza). Tento proces 

je podporován polarizačním účinkem nesolvatovaného karboxylátového iontu Asp, jehož 

vodíkový atom se váže na His (elektrostatická katalýza), vlivem poskytnutí protonu z His 

se rozpadá tetrahedrální intermediát (kyselá katalýza) a vzniká produkt obsahující 

aminoskupinu a acyl-enzymový intermediát. Tento produkt se z enzymu uvolňuje a je 

nahrazen molekulou vody, acyl-enzymový intermediát je velmi nestabilní podléhá 

hydrolytickému štěpení (nukleofilní atak vody), tím se uvolňuje karboxylátový produkt a 

enzym je regenerován. (20). 
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Obrázek 5: Mechanismus katalýzy chymotrypsinu. Upraveno podle (21). 
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Serinové peptidasy jsou obvykle syntetizovány ve formě neaktivního prekurzoru 

(zymogenu). K  aktivaci enzymu je nezbytné odštěpit aktivační peptid (propeptid), který se 

nejčastěji nachází na N-terminálním konci řetězce (22). Toto však neplatí pro prolyl 

endopeptidasy, které propeptid neobsahují. 

 

1.3.1.1 Rodina serinových proteas S9 

Rodina S9 patří do klanu SC serinových proteas. Tato rodina zahrnuje prolyl 

oligopeptidasy, oligopeptidasu B, dipeptidyl peptidasy IV, acylaminoacyl peptidasy a 

glutamyl peptidasy.  

Většina těchto proteas má omezenou substrátovou specificitu - neštěpí proteinové 

substráty, ale především oligopeptidy. Štěpení je spojeno se sterickým blokováním 

aktivního místa unikátní doménou zvanou „β-propeler“. Enzymy rodiny S9 mají molární 

hmotnost zhruba okolo 75 kDa, 3x větší než trypsin a subtilisin (25-30 kDa) (18). Jedná se 

o jednořetězcové multidoménové proteiny složené z domény „β-propeler“ na N-konci 

řetězce a peptidasové domény na C-konci. Členové této rodiny se vyznačují 

charakteristickou sekvencí aminokyselin v oblasti katalytického centra, katalytickou triádu 

tvoří aminokyselinové zbytky aktivního místa v pořadí Ser, Asp, His v sekvenci proteas 

(23). Členové rodiny S9 mají rozdílné tetramerní struktury: zatímco prolyl oligopeptidasa a 

oligopeptidasa B jsou monomery, dipeptidyl peptidasa IV je dimer a savčí acylaminoacyl 

peptidasa je homotetramer (24). 

 

1.3.2 Prolyl endopeptidasa  

Prolyl endopeptidasa (E.C.3.4.21.26) patří mezi proteasy klanu SC, rodiny S9 serinových 

hydrolas (25). Prolyl endopeptidasa (PEP) byla poprvé identifikována v roce 1971 v lidské 

děloze jako enzym štěpící oxytocin (26). Dosud byly popsány tři savčí typy PEP, 

v cytoplazmě (27), séru (28) a v membránách (29). 

Ačkoliv je PEP velmi dobře charakterizována strukturně a enzymologicky, její 

fyziologická funkce nebyla dosud vyřešena. PEP se podílí na vzniku i degradaci 

peptidových hormonů a neuropeptidů, které jsou úzce spojovány s poruchami paměti, 

depresemi (30) a Alzheimerovou chorobou (31), také se podílí na regulaci krevního tlaku 

(32). 
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1.3.2.1 Substrátová specifita prolyl endopeptidasy 
PEP je endopeptidasa štěpící oligopeptidové substráty na C-konci prolinového zbytku (obr. 

6) (33).  

 
Obrázek 6: Přehled lidských peptidas štěpících peptidovou vazbu za zbytkem prolinu. 

Barevně je označená PEP, která jako jediná štěpí substrát uvnitř peptidového řetězce 

substrátu. Upraveno podle (34). 

 

Potenciální substráty pro lidskou PEP jsou převážně hormony obsahující prolin jako 

vasopresin a oxytocin (35). V centrálním nervovém systému PEP degraduje neuropeptidy 

ovlivňující paměť a učení např. substanci P a thyrotropin. (36;37). Další potenciální 

substráty jsou bradykinin, angiotenzin a endorfin (38). PEP aktivita byla také nalezena 

v krevní plazmě savců. Jedinou PEP, schopnou degradovat proteinové substráty, je PEP z 
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parazita Trypanosoma cruzi (nazývaná též Tc80), která degraduje lidský kolagen typu I a 

IV (39).  

 

1.3.2.2 Inhibiční specifita prolyl endopeptidasy  
Mnoho inhibitorů PEP je jejími substrátovými analogy, které jsou charakteristické 

aminokyselinovým zbytkem prolinu v P1 pozici, který má obvykle karboxylovou skupinu 

nahrazenu za elektrofilní skupinu jako je například karbonitril, aldehyd nebo keton (40;41). 

Studie dokazují, že inhibitory PEP jsou efektivní při léčbě například kognitivní dysfunkce, 

při neurodegenerativních chorobách včetně Alzheimerovy choroby (31). Předpokládá se, 

že by také mohly být účinné u osob trpících stařeckou demencí (42).  

 

1.3.2.3 Struktura prolyl endopeptidasy  
Prostorová struktura byla vyřešena pro lidskou a prasečí prolyl endopeptidasu (obr. 7, str. 

20) (18). Lidská prolyl endopeptidasa je tvořena 710 aminokyselinovými zbytky. Má 

válcový tvar a skládá se z peptidasové domény s katalytickou triádou (Ser554, His680, 

Asp641) kovalentně připojenou na „β–propeler“ (43). 
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Obrázek 7: Terciární struktura lidské prolyl endopeptidasy (PDB kód 3DDU). Upraveno 

pomocí programu PyMOL podle (44). Aminokyselinové zbytky 73 – 427 tvoří tzv. „β–

propeler“ doménu (zeleně), která stéricky blokuje přístup do aktivního místa (oranžová) 

peptidasové domény tvořené aminokyselinovými zbytky 428 – 72) (modrá). Červeně 

označené aminokyselinové zbytky 1 – 72 tvoří N-konec proteinu (45). 

 

Označený N–konec proteinového řetězce PEP obsahuje dva krátké antiparalelní β listy a 

dva dlouhé helixy, které jsou propojeny 23 vodíkovými vazbami, solnými můstky a 

početnými hydrofóbními vazbami s oblastí C – konce proteinu. Následuje „β–propeler“, 

který tvoří charakteristickou strukturu ze 4 antiparalelních β – listů 7 x se opakujících. 

Listy jsou paprsčitě stočeny a vytvářejí v jejich středu tunel (obr. 8, str. 21) 
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Na C-konci se nachází tzv. peptidasová doména, která se skládá z motivu sekundárních 

struktur α/β/α. Tento motiv se také nazývá α/β hydrolasa, protože mnoho proteinů s touto 

doménou má hydrolytickou aktivitu (43). 

 
Obrázek 8: „β–propeler“ je doména specifická pro PEP. „β–propeler“ funguje jako brána 

ke katalytickému místu enzymu, která propouští susbtráty o velikosti maximálně 30 

aminokyselinových zbytků (43). 

 

1.3.3 Proteasy krevničky střevní 
Proteasy krevničky hrají životní roli v trávení hemoglobinu a ovlivňování imunitní 

odpovědi (46). Detailní charakterizace proteas krevničky střevní je nutná k návrhu nových 

léčiv a vakcinačních schémat. 

V genomu krevničky střevní je zastoupeno všech pět hlavních tříd proteas (obr. 9, str. 22). 

Celkem bylo identifikováno 335 sekvencí proteas, což odpovídá 2,5 % genomu (47). Asi 

1/3 sekvencí proteas ze schistosomálního genomu představuje sekvence neaktivních 

enzymů, které mají mutace v aktivních místech nebo chybí důležité části sekvence. Bližší 

funkce těchto neaktivních proteas nebyly v literatuře popsány.  
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Obrázek 9: Zastoupení proteas v genomu Schistosoma mansoni (vlevo), Homo sapiens 

(vpravo). Upraveno podle (46;48). Lidský genom obsahuje větší množství serinových a 

menší množství metalopeptidas oproti genomu krevničky střevní. 

 

Charakterizována byla zatím jen malá část schistosomálního degradomu tj. exprimovanych 

peptidas (tab. 1). Jsou známy pouze jejich sekvence a je nutné jejich další biochemická a 

fyziologická identifikace a charakterizace (49). V degradomu byly nalezeny i serinové 

proteasy S9, ale zatím o jejich funkci nejsou v literatuře dostupné žádné informace. 

 

Tabulka 1: Výčet nejznámějších proteas Schistosoma mansoni. Upraveno podle (49).  

Proteasy pH optimum Funkce 

Serinové   

Elastasa 4.0 – 10.5 štěpení kolagenu, želatiny, keratinu, 

fibronektinu, lamininu a dalších 

peptidů.  

penetrace kůží hostitele do jeho 

krevního systému (50) 

Kalikrein 9.0 není známa  

Enterokinasa 6.0 – 9.0 není známa 

Cysteinové   

Kathepsin B1 4.5 – 6.0  trávení hemoglobinu (51) 

Kathepsin B2 4.5 – 6.0  není známa 

Kathepsin L1-L3 3.5 – 8.0  trávení hemoglobinu, penetrace 

cerkárií 
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Kathepsin F 4.5 – 8.0  trávení hemoglobinu, penetrace 

cerkárií 

Kathepsin C 

(dipeptidyl peptidasa) 

7.0  pravděpodobně trávení 

Calpain 7.0  pravděpodobně homeostáza vápníku 

ubikvitinace proteinů 

Legumain 5.5–6.0 aktivace zymogenů 

Aspartátové   

Kathepsin D  trávení hemoglobinu  

Metalopeptidasy   

Dipeptidyl-peptidasa III  není známa 

Threoninové   

Proteasomová 

podjednotka α 

 není známa 
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2 Cíl 
 

Proteolytické enzymy parazitů představují významný terapeutický cíl pro vývoj nových 

anti-schistosomálních léčiv. Diplomová práce se zabývá prolyl endopeptidasou SmPEP 

z parazita krevničky střevní (Schistosoma mansoni). SmPEP patří mezi serinové proteasy a 

dosud nebyla studována.  

 

Dílčí cíle jsou následující: 

1. Detekovat proteolytickou aktivitu SmPEP v extraktu připraveném z dospělců 

krevničky střevní. 

2. Připravit SmPEP rekombinantní expresí v buňkách E. coli. 

3. Navrhnout protokol pro chromatografickou purifikaci rekombinantní SmPEP. 

4. Analyzovat proteolytickou aktivitu SmPEP, zejména určit pH optimum a substrátovou 

a inhibiční specificitu. 

5.  Zahájit krystalizační experimenty s SmPEP směřující k určení terciární struktury. 
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3 Materiál a metody 
3.1 Materiál 

3.1.1 Biologický materiál 

cDNA knihovnu z dospělé krevničky S. mansoni a lyofilizované dospělé červy poskytl Dr. 

C. Caffrey ze Sandler Center for Drug Discovery, University of California San Francisco, 

USA. Purifikovaná rekombinantní SmPEP (kap. 3.1.6, str. 31) byla použita k imunizaci 

králíka. Z odebraného antiséra byla izolována IgG frakce pomocí afinitní chromatografie 

na koloně Protein A Sepharose CL-4B (GE Healthcare). Imunizaci a purifikaci protilátek 

provedl Dr. J. Dvořák ze spolupracujícího Parazitologického ústavu AV ČR v Českých 

Budějovicích. 

3.1.2 Chemikálie 

Substráty a inhibitory 

FRET substráty (Abz-Ala-Pro-NPh, Abz-Gly-Pro-NPh, Abz-Lys-Pro-NPh, Abz-Pro-Pro-

NPh, Abz-Ala-Ala-Pro-NPh, Abz-Gly-Gly-Pro-NPh, Abz-Ala-Pro-Ala-NPh, Abz-Ala-

Gly-Pro-NPh), fluorogenní substráty typu Z-X-Pro-ACC a inhibitory obsahující -Pro-CHO 

skupinu a Z-Ala-Pro-CMK byly syntetizovány Dr. Hradílkem na ÚOCHB AV ČR. 

 

Sigma, USA:PMSF, pepstatin, E64, leupeptin, pefabloc  

Bachem, Švýcarsko: peptidové hormony (bradykinin, β-Endorphin, neurotensin, LHRH, 

angiotensin I, vasopresin, substance P, MSH, oxytocin), Z-Gly-Pro-AMC 

 

Ostatní chemikálie 

Bio-Rad, USA: agarosa  

Biotinum, USA: GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain 

Fermentas, Lotyšsko: O´GeneRuler 1kb DNA ladder, PageRuler™ Prestained Protein 

Ladder, 6x Orange Loading Dye Solution, Zip Ruler Express, DNA Ladder 1 a 2 

Fluka, SRN: DMSO, N,N-methylenbisakrylamid  

Invitrogen, USA: , pET101/D-TOPO, E. coli TOP10, BL21(DE3), ampicilin, karbenicilin, 

SOC médium, T7 reverse primer 
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Lachema, ČR: amoniak, chlorid sodný, ethanol, hydroxid sodný, hydroxid draselný, 

isopropanol, kyselina octová, kyselina chlorovodíková, methanol, hydrogenfosforečnan 

draselný, dihydrogenfosforečnan draselný 

Finnzyme, Finsko: DNA polymerasa Phusion 

Qiagen, SRN: Qiagen plasmid mini/maxi kit, QIAquick Gel Extraction Kit 

Serva, SRN: APS  

Sigma, USA: azid sodný, biotin, BSA, DTT, EDTA, glycin, IPTG, LB agar, LB médium, 

SDS, sorbitol, TEMED, Tween 20, Tris báze, Triton X-100, akrylamid,  

 

3.1.3 Přístroje a vybavení 

Analytické váhy AE 163  Mettler, Švýcarsko 

Autokláv Labo Autoclave Sanyo, Japonsko 

Centrifuga Beckman J2-MI  Beckman, USA 

Centrifuga Eppendorf 5415D  Eppendorf, Německo 

Centrifuga Hermle Z233-MK-2  BioTech, USA 

Vakuová odparka Speed Vac Concentrator         Thermosavant, USA 

Ultrafree-MC Microcentrifuge filter, 0,45 μm Millipore, USA 

Fluorescenční/absorbanční čtečka GENios Tecan, Rakousko 

HPLC Agilent 1200 Infinity Series LC  Santa Clara, USA 

NanoDrop 2000 Thermo scientific, USA 

DNA termocyklér TC-3000  MIDSCI, USA  

pH metr pH Pracitronic MW 870  Pracitronic, Německo 

Sonikátor Soniprep 150 MSE  Hielscher, Německo 

Termoblok  Vývojové dílny, ÚOCHB AV ČR 

Vertikální elektroforesa Mini Protean Bio-Rad, USA 

Blotovací zařízení Mini Trans-Blot          Bio-Rad, USA 

FPLC ÄKTA Explorer GE Healthcare Life Sciences, Švédsko 

Rotační třepačka Innova 4300 New Brunswick Scientific, USA 

Spektrofotometr   Heλios α  Unicam, USA 

Spektrofotometr Spekord 210 Analytik Jena, Německo 

Stereomikroskop SMZ 645-660  Nikon, USA 
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Chromatografické kolony: 

HiTrap IMAC FF  Qiagen, USA 

MonoQ HR 5/5   GE Healthcare Life Sciences, USA 

 

Ostatní vybavení 

PVDF membrána           Millipore, USA 

Krystalizační destička Nextal QIA Qiagen, USA 

Amicon Ultrafree-MC Microcentrifuge filter, 0,2 μm Millipore, USA 

3.1.4 Příprava extraktu z krevničky střevní 

K lyofilizovaným dospělým červům krevničky střevní bylo přidáno 500 μl vychlazeného 

extrakčního pufru a směs se homogenizovala skleněným homogenizátorem na ledu. 

Následně byla směs sonikována 5 x 10 s na ledu a centrifugována (13000 g, 10 min, 4°C). 

Supernatant byl odpipetován (supernatant 1) a peleta byla opět homogenizována s 500 μl 

vychlazeného pufru. Homogenizovaná směs, supernatant 1 a 100 μl 10% roztoku CHAPS 

byly smíchány a centrifugovány (13000 g, 10 min, 4°C). Supernatant byl filtrován pomocí 

Ultrafree-MC Microcentrifuge filter, 0,2 μm (5000 g, 10 min, 4°C) a skladován v -80°C. 

Extrakční pufr: 0,05 M fosfát pH 6,0; 0,1 M NaCl 

3.1.5 Rekombinantní exprese SmPEP 

3.1.5.1 Amplifikace DNA 
Úsek DNA kódující SmPEP byl amplifikován metodou PCR. Směs pro PCR reakci o 

celkovém objemu 50 μl obsahovala:  

10 μl  komerčního pufru pro Phusion polymerázu  

2,5 μl  10 μM přímého primeru 

2,5 μl  10 μM reverzního primeru 

2 μl  cDNA 

1 μl  směs dNTP (10 mM každý dNTP) 

0,5 μl  Phusion polymerasy  

31,5 μl  sterilní vody 

 

 27



Pro amplifikaci byl použit přímý a reverzní primer se sekvencí 5´-

caccATGGAGCATACCAGTATCAACTATCC-3´ a 5´-

TTCTTTCCATGTGAGTGACATT-3´. Adaptorová sekvence pro vkládání do plasmidu 

pET101/D-TOPO je podtržena. Amplifikace DNA v PCR termocykléru probíhala 

následujím postupem: 

 

1. Počáteční denaturace DNA templátu 98°C, 30 s 

2. Denaturace DNA templátu   98°C, 10 s  35x 

3. Připojení primerů     60°C, 30 s 

4. Polymerace     72°C,  

5. Závěrečná polymerace    72°C, 10 min 

3.1.5.2 Horizontální agarosová elektroforéza 
Velikost fragmentů DNA byla analyzována horizontální agarosovou elektroforézou. 0,5 g 

agarosy bylo rozpuštěno zahřátím v 50 ml TAE pufru. Po ochlazení na 60°C bylo přidáno 

5 μl roztoku interkalačního činidla GelRED. Směs se nechala tuhnout v elektroforetické 

vaničce s vloženým hřebenem. Do vzniklých jamek byly nanášeny vzorky smíchané se 

vzorkovým pufrem. Elektroforetické dělení probíhalo při 120 V po dobu 30 min. 

Fragmenty DNA byly vizualizovány na UV transiluminátoru při vlnové délce 302 nm. 

 

Molekulové standardy: Zip Ruler Express, DNA Ladder 1 a 2  

Vzorkový pufr: 6x Orange Loading Dye Solution  

TAE pufr: 40 mM Tris-acetát pH 8,0, 2 mM EDTA 

Interkalační činidlo: GelRed Nucleic Acid Gel Stain  
 

3.1.5.3 Izolace fragmentů DNA z agarosového gelu 
Produkty PCR reakce byly rozděleny na agarosové elektroforéze. Pomocí UV 

transiluminátoru byly části gelu obsahující amplifikované úseky DNA vyříznuty 

skalpelem. Extrakce a purifikace vyříznutých fragmentů byla provedena pomocí komerční 

extrakční sady QIAquick Gel Extraction. 
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3.1.5.4 Ligace produktu PCR do plasmidu pET101/D-TOPO 
Ligace DNA do plasmidu pET101/D-TOPO probíhala spontánní reakcí PCR produktu a 

plasmidu při pokojové teplotě za katalýzy topoisomerázou, která je kovalentně navázána 

na plasmid: 4 μl PCR produktu byly smíchány s 1 μl roztoku solí a 1 μl vektoru 

pET101/D-TOPO. Tato směs byla zlehka promíchána, inkubována při laboratorní teplotě 5 

min a poté se ihned provedla transformace buněk E. coli. 

 

Solný roztok: 1,2 M NaCl, 0,06 M MgCl2  

3.1.5.5 Transformace buněk E. coli teplotním šokem 
K 30 μl na ledu rozmražených buněk TOP10 E. coli byly přidány 3 μl reakční směsi 

 popsané v kap. 3.1.5.4. Směs se inkubovala na ledu 30 min. Poté byl proveden teplotní šok 

při 42°C po dobu 30 s, po kterém bylo k buňkám přidáno 250 μl SOC média a směs se 

kultivovala 1 h při 37°C za třepání (230 rpm). Poté se 50 a 100 μl směsi buněk aplikovalo 

na misku s LB agarem obsahujícím antibiotikum ampicilin v koncentraci 25 μg/ml a buňky 

se inkubovaly přes noc při 37°C. 

 

SOC médium: 2% trypton, 0,5% kvasinkový extrakt, 8,6 mM NaCl, 2,5 mM KCl, 20 mM 

MgSO4, 20 mM glukosa 

LB agar: 10 g/l trypton, 5 g/l kvasinkový extrakt, 5 g/l NaCl, 15 g/l agar  

3.1.5.6 Izolace plasmidové DNA 
Izolace byla provedena mini-preparací. 10 ml LB média s ampicilinem bylo zaočkováno 

samostatnou bakteriální kolonií z  misky s LB agarem a ampicilinem a bylo kultivováno 

přes noc při 37°C za třepání (230 rpm). Poté byla narostlá bakteriální kultura 

centrifugována (15 min, 6000 g, 4°C). Z bakteriální pelety byla izolována plasmidová 

DNA pomocí komerční soupravy QIAgen plasmid Mini. 

 

LB médium: 1 % trypton, 0,5 % kvasinkový extrakt, 0,5 % NaCl, pH 7,0 

3.1.5.7 Analýza transformovaných buněk 
Vybráno bylo 10 transformovaných individuálních kolonií, ze kterých byla izolována 

plasmidová DNA (kapitola 3.1.5.6). Ověření přítomnosti a správné orientace vloženého 

úseku SmPEP ve vektoru bylo provedeno PCR amplifikací za použití přímého primeru 

komplementárního se sekvencí vloženého úseku SmPEP (5´-
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caccATGGAGCATACCAGTATCAACTATCC-3´) a reverzního primeru „T7 reverse 

primer“ komplementárního se sekvencí plasmidu.  

Pro amplifikaci požadovaných úseků DNA byla použita metoda PCR. Směs pro PCR 

reakci obsahovala: 1 μl cDNA, 2,5 μl 10 μM přímého primeru, 2,5 μl 10 μM reverzního 

primeru, 1 μl směsi dNTP (zásobní roztok: 10 mM každý dNTP), 5 μl komerčního pufru 

pro Taq polymerasu, 1 μl Taq polymerasy a 37 μl sterilní vody. Pro amplifikaci DNA v 

PCR termocykléru byl použit tento postup:  

1. Počáteční denaturace DNA templátu.....94°C, 10 min.  

2. Denaturace DNA templátu.....................94°C, 1 min.       37x 

3. Připojení primerů..............................40-60°C, 1 min.  

4. Polymerace.............................................73°C, 4 min.  

3.1.5.8 Stanovení koncentrace DNA 
Koncentrace a čistota DNA byly určeny měřením absorbance při 260 a 280 nm pomocí 

přístroje NanoDrop. Koncentrace byla vypočtena jako součin c (μg/ml) = 50 x A260 x 

zředění. Kontaminace DNA proteiny byla určena z podílu A260/A280. Rozmezí 1,8 – 2,0 

udává přijatelnou čistotu DNA. 

3.1.5.9 Stanovení sekvence DNA 
Sekvence DNA byly určeny v Laboratoři sekvenace DNA na Přírodovědecké fakultě UK v 

Praze.  

3.1.5.10 Transformace buněk E. coli teplotním šokem 
K 50 μl buněk E.coli BL21 Star (DE3) bylo přidáno 10 ng vektoru obsahující DNA 

kódující SmPEP a buňky byly inkubovány na ledu po dobu 30 min. Poté byl proveden 

teplotní šok při 42°C po dobu 30 s, přidáno bylo 250 μl SOC média a směs byla 

kultivována 30 min při 37°C za třepání (200 rpm).  

3.1.5.11 Exprese SmPEP v buňkách E.coli  
Transformované buňky E. coli byly zaočkovány do 10 ml LB/K média. Kultivace buněk 

probíhala přes noc za třepání (200 rpm) při 37°C. Následující den bylo 10 ml kultury 

zaočkováno 500 ml LB/K média a kultivace dále probíhala při 37°C do dosažní OD600 = 

0,6. Poté byla teplota snížena na 16°C a provedena indukce exprese přídavkem IPTG na 

finální koncentraci 1 mM. Exprese probíhala 20 h při 16°C. Buňky byly následně 

centrifugovány (3000 g, 10 min, 4°C), supernatant odsán a peleta zamražena.  
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LB/K médium: 1% trypton, 0,5% kvasinkový extrakt, 0,5% NaCl, pH 7,0, obsahujícím 50 

μg/ml karbenicilin a 1% glukosu  

LB/K agar: 1% trypton, 0,5% kvasinkový extrakt, 0,5% NaCl, pH 7,0, obsahujícím 15 g/l 

agar, 50 μg/ml karbenicilin a 1% glukosu  

 

3.1.6 Purifikace rekombinantní SmPEP 

3.1.6.1 Dezintegrace buněk E. coli 
Bakteriální peleta získaná postupem popsaným v kap. 3.1.5.11 (str. 30) (16,3 g ze 4 l 

kultivačního média) byla rozsuspendována v 200 ml pufru A, do kterého byl přidán 

lysozym na špičku špachtle a 0,1 % merkaptoethanol. Směs byla inkubována při 

laboratorní teplotě 30 min, poté byl vzniklý lyzát homogenizován tyčovým sonikátorem a 

inkubován v přítomnosti 0,1 % DOC na ledu 30 min. Lyzát byl centrifugován (10000 g, 10 

min, 4°C) a vzniklý supernatant (S1) zamražen. Peleta byla rozsuspendována sonikací v 40 

ml pufru A obsahujícím 1 M NaCl a 0,5 % Triton, poté centrifugována (10000 g, 10 min, 

4°C) a supernatant (S2) zamražen. Získaná peleta byla opět rozrušena sonikací v 40 ml 

pufru A obsahujícím 1,5 M NaCl a 0,5 % Triton a 0,1 % merkaptoethanol a centrifugována 

(10000 g, 10 min, 4°C), supernatant (S3) byl zamražen. Získaná peleta obsahující inkluzní 

tělíska byla zamražena. 

 

Pufr A: 50 mM Tris-HCl pH 8,0, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA 

 

3.1.6.2 Afinitní chromatografie SmPEP 
Rekombinantní SmPEP obsahující histidinovou kotvu na C konci byla purifikována 

z rozpustné cytosolární frakce S1 po expresi v E. coli. Použita byla afinitní chromatografie 

na koloně HiTrap IMAC FF (5 ml) a FPLC systému AKTApurifier. Na kolonu byly před 

použitím navázány ionty kobaltu promytím roztokem 0,1 M CoCl2 a poté byla kolona 

promyta ekvilibračním pufrem. Na ekvilibrovanou kolonu bylo naneseno 60 ml vzorku 

cytosolární frakce S1. Kolona byla promyta 20 ml ekvilibračního pufru, poté 15 ml 1% 

elučního pufru v ekvilibračním pufru, následně 15 ml 2% elučního pufru v ekvilibračním 

pufru. Eluce probíhala gradientem 2-100 % elučního pufru za 30 min. Průběh 

chromatografie byl sledován kontinuálním měřením absorbance při 280 nm, sbírány byly 
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frakce o objemu 5 ml. Vybrané frakce byly analyzovány na SDS-PAGE a stanovením 

aktivity SmPEP pomocí fluorogenního substrátu Z-Gly-Pro-AMC. 

Frakce obsahující SmPEP byly spojeny a pomocí Amicon Ultrafree-MC Microcentrifuge 

filter (0,2 μm) byl izolovaný protein převeden do 20 mM pufru Tris-HCl, pH 8,0. 

 

Ekvilibrační pufr: 50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl 

Eluční pufr: 50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, 500 mM imidazol 

 

3.1.6.3 Ionexová chromatografie SmPEP 
Prolyl endopeptidasa byla po separaci afinitní chromatografií dále purifikována pomocí 

ionexové chromatografie na koloně Mono Q HR 5/5 na chromatografickém systému 

AKTApurifier. Kolona byla nejdříve ekvilibrována nanášecím pufrem při průtoku 1 

ml/min. Poté byl nanesen vzorek a kolona byla promyta 5 ml nanášecího pufru. 

Následovala eluce lineárním gradientem elučního pufru. Byly sbírány 2 ml frakce při 

průtoku kolonou 1 ml/min. Průběh purifikace byl sledován kontinuálním měřením 

absorbance při vlnové délce 280 nm a stanovením aktivity SmPEP pomocí fluorogenního 

substrátu Z-Gly-Pro-AMC. Vybrané frakce byly analyzovány na SDS-PAGE. Frakce 

obsahující SmPEP byly spojeny, zakoncentrovány, pufr vyměněn za 20 mM Tris-HCl pH 

8,0 pomocí koncentrátoru Amicon Ultrafree-MC Microcentrifuge filter, (0,2 μm). 

 

Nanášecí pufr: 20 mM Tris-HCl pH 8,0 

Eluční pufr: 20 mM Tris-HCl pH 8,0; 1 M NaCl 

 

3.1.7 Analytické metody 

3.1.7.1 Stanovení koncentrace proteinů 
Ke stanovení koncentrace proteinů byla použita metoda dle Bradfordové (52). Roztoky 

hovězího sérového albuminu o různých koncentracích v rozmezí 0-1000 μg/ml byly 

využity k sestavení kalibrační křivky. K 10 μl vzorku a standardům bylo přidáno 200 μl 

činidla. Po inkubaci 10 min při 37°C byla měřena absorbance při vlnové délce 595 nm. 

Koncentrace proteinů ve vzorcích se určila z kalibrační křivky lineární závislosti 

absorbance na koncentraci standardu). 
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3.1.7.2 Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu SDS-PAGE 
Polyakrylamidová elektroforéza v přítomnosti 0,1 % SDS vycházela z postupu dle 

Laemmliho (53). Používány byly 10 % a 15 % akrylamidové rozdělovací gely o rozměrech 

80 x 60 x 0,7 mm. Vlastní elektroforéza byla provedena na vertikální elektroforéze Bio-

Rad. Fixace gelu probíhala 15 min v roztoku obsahujícím 50 % ethanol a 12 % kyselinu 

octovou. K barvení byla použita Coomassie Brilliant Blue G250 případně R250 (54). 

 

3.1.7.3 Příprava vzorků na SDS-PAGE acetonovou precipitací 
Srážení proteinové frakce vzorků probíhalo pomocí vychlazeného acetonu ve finální 

koncentraci 80 % acetonu. Po inkubaci (30 min, -20°C) byly vzorky centrifugovány 

(13000 g, 10 min, 4°C). Supernatant byl odsán a peleta byla vysušena na vakuové odparce 

SpeedVac při teplotě 60°C. K peletě bylo přidáno 15 μl vzorkového pufru a směs byla 

inkubována 5 min při 90°C a nanesena na SDS-PAGE. 

 

Vzorkový pufr: 100 mM Tris-HCl pH 6,8; 1 % SDS, 4 % merkaptoethanol, 0,1 % 

bromfenolová modř, 24 % glycerol 

 

3.1.7.4 Přenos proteinů z gelu na membránu 
Přenos proteinů z gelu na membránu byl proveden elektroblotováním pomocí přístroje 

Mini Trans-Blot firmy Bio-Rad. Po provedení SDS-PAGE byly gel, PVDF membrána a 

filtrační papíry ekvilibrovány 15 min v transferovém pufru. Po ekvilibraci byly navrstveny 

do blotovacího přístroje v pořadí: anoda, podložka, filtrační papír, membrána, gel, filtrační 

papír, podložka, katoda. Přenos proteinů z gelu na membránu probíhal 60 min při 

konstantním napětí 100 V.  

 

Transferový pufr: 25 mM Tris-HCl pH 8,3, 192 mM glycin, 20% methanol 

3.1.7.5 Imunodetekce protilátkou proti histidinové kotvě 
Po přenosu proteinu na PVDF membránu byla membrána nejprve inkubována (1 h při 

laboratorní teplotě) v roztoku TTBS obsahujícím 10 % odtučněné mléko a 1 % PVP. Poté 

byla opláchnuta v TTBS (3 x 15 min). Membrána byla inkubována v přítomnosti protilátky 
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rozpoznávající histidinovému hexapeptidu s navázanou křenovou peroxidasou v roztoku 

TTBS (ředění 1:5000) 1 h při laboratorní teplotě. Po inkubaci byla znovu promyta TTBS 

(3 x 15 min). Poté byla vizualizována pomocí komerčního chemiluminiscenčního substrátu 

SuperSignal West Femto Chemiluminescent Substrate na CCD kameře. 

 

TTBS: 10 mM Tris-HCl pH 7,4; 0,15 M NaCl; 0,05 % Tween 

 

3.1.7.6 Imunodetekce pomocí protilátek proti rekombinantní SmPEP 
Po přenosu proteinu na PVDF membránu byla membrána nejprve inkubována (1 h při 

laboratorní teplotě) v roztoku TTBS obsahujícím 10 % odtučněné mléko a 1 % PVP. Poté 

byla membrána inkubována (30 min při laboratorní teplotě)v přítomnosti králičí IgG 

rozpoznavajici SmPEP v roztoku TTBS (ředění: 1:500). Poté byla membrána promyta 

roztokem TTBS (3 x 15 min) a inkubována se sekundární protilátkou (kozí proti kraličí) 

s navázanou křenovou peroxidasou v TTBS (ředění: 1:20000) 30 min při laboratorní 

teplotě. Membrána byla opět promyta TTBS (3 x 15 min) a vizualizována pomocí 

komerčního chemiluminiscenčního substrátu SuperSignal West Femto Chemiluminescent 

Substrate na CCD kamerou. 

 

3.1.7.7 Určení N-koncové aminokyselinové sekvence 
Vzorky určené k analýze byly separovány pomocí SDS-PAGE a přeneseny na PVDF 

membránu (kap. 3.1.7.4, str. 33). PVDF membrána byla obarvena roztokem Coomassie 

Brilliant Blue G250. Po odbarvení v roztoku obsahujícím 25 % methanol a 10 % kyselinu 

octovou byly vybrané proteinové pásy vystřiženy z membrány. Určení N-koncové 

aminokyselinové sekvence prováděl Ing. Z. Voburka na ÚOCHB AV ČR automatickým 

Edmanovým odbourávání N-koncových aminokyselin pomocí proteinového sekvenátoru 

ABI Procise 491. 

 

3.1.7.8 Tricinová SDS-PAGE  
Tricinová polyakrylamidová elektroforéza byla použita k separaci fragmentů štěpeného 

lidského hemoglobinu. Tricinová SDS-PAGE byla provedena postupem podle Schäggera 

(55). Byl použit 16 % gel s 6 M močovinou o rozměrech 80 x 60 x 0,7 mm. Elektroforéza 
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probíhala na přístroji Mini Protean. Proteiny byly v gelu fixovány 1 h v 5 % 

glutaraldehydu, 30 min v roztou obsahujícím 45 % ethanol a 10 % kyselinu octovou. K 

detekci proteinů byl použit roztok Coomassie Brilliant Blue G250 (kap 3.1.7.2, str. 33). 

3.1.7.9 Degradace hemoglobinu pro elektroforetickou analýzu 
Reakční směs o celkovém objemu 50 μl obsahovala 0,1 M pufr Tris-HCl pH 8, 0,7 μg 

purifikovaného SmPEP a 20 μl roztoku hemoglobinu (5 mg/ml). Směs byla inkubována 16 

h při 37 °C. Poté byl odebrán 10 μλ alikvot a reakce byla ukončena přídavkem 10 μl 2x 

koncentrovaného Tricin SDS-PAGE pufru a inkubací při 65°C, 2 min. Směs byla 

analyzována na Tricin SDS-PAGE. Jako kontrolní vzorek byl použit roztok hemoglobinu 

(40 ng/ml). 

3.1.8 Měření enzymových aktivit 

3.1.8.1 Kinetické měření se substrátem Z-Gly-Pro-AMC 
Enzymová aktivita SmPEP byla stanovena měřením fluorescence vznikající při štěpení 

substrátu Z-Gly-Pro-AMC. Štěpením substrátu vzniká volný AMC (7-amido-4-

methylkumarin), jehož uvolňování bylo monitorováno měřením fluorescence při excitační 

vlnové délce 360 nm a emisní vlnové délce 465 nm. Měření probíhala při teplotě 37°C 

v mikrodestičce pomocí fluorescenčního čtečky Tecan Infinite M200. Do jamek 

mikrodestičky bylo napipetováno 10 μl enzymové směsi a 70 μl pufru. Směs se inkubovala 

5 min při 37°C, poté bylo přidáno 20 μl substrátové směsi a bylo zahájeno měření 

fluorescence.  

 

Enzymová směs: 0,05 - 0,10 μg purifikovaného SmPEP, 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 0,1% 

PEG 6000 

Substrátová směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 0,25 mM Z-Gly-Pro-AMC  

3.1.8.2 Určení pH optima SmPEP 
Měření enzymové aktivity v závislosti na pH bylo provedeno podle postupu uvedeného v 

kap. 3.1.8.1 (str. 35). K 70 μl pufru (viz níže) bylo přidáno 10 μl enzymu (0,05-0,10 μg) 

nebo extraktu krevničky. Měření bylo zahájeno přidáním 20 μl substrátové směsi. Aktivita 

enzymu byla měřena jako míra rychlosti štěpení fluorogenního substrátu enzymem. 
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Pufry:  

0,1 M Na-citrát/fosfát pH 5,5 a 6,0  

0,1 M Na-fosfát pH 6,0 - 8,0  

0,1 M Tris-HCl pH 8,0-9,0  

0,1 M Na-borát pufr pH 9,0-10,5 

Substrátová směs: 0,25 mM Z-Gly-Pro-AMC ve vodě. 

3.1.8.3 Inhibice enzymové aktivity 
Pro měření inhibice enzymové aktivity byla použita purifikovaná SmPEP. Do jamek 

mikrodestičky bylo smíseno 10 μl purifikované SmPEP (0,5-0,10 μg) nebo extraktu 

krevničky a 70 μl inhibiční směsi. Směs byla inkubována po dobu 10 min při 37°C. Měření 

bylo zahájeno přidáním 20 μl substrátové směsi a byla měřena zbytková aktivita enzymu 

na fluorescenční čtečce Tecan Infinite M200 (kap. 3.1.8.1, str. 35). 

 

Inhibiční směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0 a testovaný inhibitor v koncentraci uvedené 

v tabulce (tab. 4, str.55 a tab. 6, str. 64).  

Substrátová směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 0,25 mM Z-Gly-Pro-AMC 

3.1.8.4 Určení IC50 
30 μl roztoku inhibitoru o různé koncentraci (0 - 200 μM) bylo inkubováno s 50 μl 

enzymové směsi obsahující SmPEP, inkubace probíhala 10 min při 37°C. Měření bylo 

zahájeno přidáním 20 μl substrátové směsi a byla měřena zbytková aktivita enzymu na 

fluorescenční čtečce Tecan Infinite M200 (kap. 3.1.8.1, str. 35). IC50 bylo určeno ze 

závislosti zbytkové aktivity na koncentraci inhbitoru nelineární regresí pomocí programu 

Grafit. 

 

Enzymová směs: 0,07 μg purifikovaného SmPEP, 0,1% PEG 6000, 0,1 M Tris-HCl pH 8,0 

Substrátová směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 0,25 mM Z-Gly-Pro-AMC 

3.1.8.5 Kinetické měření s FRET substráty 
Používány byly fluorogenní peptidové substráty s vnitřním zhášením (princip FRET, 

„Förster resonance energy transfer“). Do jejich sekvence je integrována donorová skupina 

fluoroforu a skupina akceptoru s absorbčním spektrem překrývajícím emisní spektrum 

donoru. Fluorescence intaktní molekuly je slabá, rozštěpením peptidové vazby mezi 
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skupinou donoru a akceptoru se intenzita fluorescence zvyšuje. V práci byly používány 

FRET substráty, které využívají fluorescenční skupinu Abz, která se detekuje při excitační 

vlnové délce 330 nm a emisní vlnové délce 410 nm. Jako akceptor slouží p-

nitrofenylalanin (56). 

Do jamek mikrodestičky bylo napipetováno 20 μl enzymové směsi a 60 μl pufru 0,1 M 

Tris-HCl, pH 8,0. Směs byla inkubována 5 min při 37°C. Poté bylo do enzymové směsi 

přidáno 20 μl substrátové směsi. Enzymová aktivita byla měřena jako míra rychlosti 

štěpení FRET substrátu enzymem na fluorescenční čtečce Tecan Infinite M200.  

 

Enzymová směs: 0,07 μg purifikované SmPEP, 0,1% PEG 6000,  

Substrátová směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 0,25 mM substát  

Substrát: Abz-Ala-Pro-NPh, Abz-Gly-Pro-NPh, Abz-Lys-Pro-NPh, Abz-Pro-Pro-NPh, 

Abz-Ala-Ala-Pro-NPh, Abz-Gly-Gly-Pro-NPh, Abz-Ala-Pro-Ala-NPh, Abz-Ala-Gly-Pro-

NPh 

 

3.1.8.6 Kinetické měření se sadou substrátů Z-X-Pro-ACC 
Enzymová aktivita SmPEP se substráty typu Z-X-Pro-ACC, (X obsahuje jednu z 19 

přirozených aminokyselin), byla stanovena měřením fluorescence ACC uvolňovaného jako 

produkt štěpení. Fluorescence byla měřena při excitační vlnové délce 380 nm a emisní 

vlnové délce 460 nm. Do jamek mikrodestičky bylo napipetováno 20 μl enzymové směsi a 

60 μl pufru 0,1 M Tris-HCl, pH 8,0. Směs byla inkubována 5 min při 37°C. Poté bylo do 

enzymové směsi přidáno 20 μl substrátové směsi.  

 

Enzymová směs: 0,07 μg purifikované SmPEP, 0,1% PEG 6000,  

Substrátová směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0; 0,25 mM substrátu 

Substrát: Z-X-Pro-ACC (X = Ala, Arg, Asn, Asp, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, 

Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr, Val) 

3.1.8.7 Fragmentace peptidových substrátů 
Pro určení specificity SmPEP byla použita sada peptidových hormonů, které obsahují 

zbytek Pro v sekvenci: 
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Bradykinin H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-OH 

β-Endorphin  H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-

Ala-Ile-Ile-Lys-Asn-Ala-Tyr-Lys-Lys-Gly-Glu-OH 

Neurotensin Pyr-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu-OH 

LHRH Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 

Angiotensin I H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-OH 

Vasopressin H-Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2  

Substance P H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 

MSH Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2 

Oxytocin Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2  

 

Peptidový hormon (v konečné koncentraci 0,5 mM) byl inkubován 8 h s 0,7 μg 

purifikovaného SmPEP v pufru 0,05 M Tris-HCl pH 8,0 při 37°C. Kontrolní vzorek měl 

stejné složení bez přídavku SmPEP. Reakce byla zastavena přidáním TFA na 1% 

výslednou koncentrtaci. Fragmenty peptidů byly analyzovány vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií na reverzní fázi (RP-HPLC) na přístroji Agilant 1200 Infinity Series LC se 

spektrofotometrickým detektorem. Používána byla analytická kolona Vydac Protein & 

Peptid C18 (250 mm). Jako mobilní fáze byla použita: (a) 0,1 % TFA ve vodě a (b) 0,1 % 

TFA v acetonitrilu, eluce probíhala lineárním gradientem  1 % mobilní fáze (b)/min. 

Průtok kolonou byl 1 ml/min. Eluce byla sledována kontinuálním měřením absorbance při 

220 nm. Jímané frakce byly odpařením zbaveny acetonitrilu a dále pak lyofilizovány a 

analyzovány hmotovou spektrometrií. Hmotová spektrometrie byla prováděna na 

servisním pracovništi  ÚOCHB AV ČR. 

 

3.1.8.8 Testování vlivu vybraných molekul na aktivitu SmPEP 
Měřením enzymové aktivity purifikované SmPEP byly testovány vybrané molekuly 

detekcí fluorescence vznikající při štěpení substrátu Z-Gly-Pro-AMC.  

Měření probíhalo dle kap. 3.1.8.1 (str. 35). Do jamek mikrodestičky bylo napipetováno 10 

μl enzymové směsi a 70 μl pufru 0,1 M Tris-HCl pH 8,0 obsahujícím testovanou molekulu 

o uvedené koncentraci (tab. 2, str. 39). Směs byla inkubována po dobu 10 min při 37°C. 

Měření bylo zahájeno přidáním 20 μl substrátové směsi a byla měřena aktivita enzymu na 

fluorescenční čtečce Tecan Infinite M200 
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Tabulka 2: Přehled testovaných sloučenin a použití koncentrace. 

Molekula Testovaná koncentrace 
sfingosin 10 μM 
ceramid 10 μM 
ceramid-fosfát 10 μM 
prostaglandin E1 10 μM 
DTT 5 μM 
Hg2+ 2,5 mM 
Mg2+ 10 mM 
Ca2+ 10 mM 
PEG 6000 0.1 % 
DMSO 1 % 
DMSO 3 % 
močovina 0.5 M 
močovina 1 M 
 

Enzymová směs: 0,07 μg purifikovaného SmPEP, 0,1 M Tris-HCl pH 8,0 

Substrátová směs: 0,1 M Tris-HCl pH 8,0, 0,25 mM Z-Gly-Pro-AMC 

 

3.1.9 Krystalizace SmPEP 
Krystalizace probíhala metodou difúze plynné fáze v provedení sedící a visící kapky. 

Princip této metody je založen na difúzi par mezi precipitačním roztokem v rezervoáru a 

kapkou se směsí proteinu s precipitačním roztokem. Počáteční koncentrace precipitačního 

roztoku v kapce je nižší, než v rezervoáru. Pro dosažení rovnováhy dochází k difúzi par 

z kapky do rezervoáru a tím k pomalému zakoncetrování proteinu v kapce. Tento proces 

při vhodné kombinaci precipitačních a přídatných látek a s vhodným poměrem 

proteinoveho a precipitačního roztoku, způsobuje vznik krystalizačních jader a následně 

růst krystalů. 

a) Pro testování základních krystalizačních podmínek byla použita komerční testovací sada 

s 96 krystalizačními roztoky JCSG (57). Krystalizace probíhala metodou sedící kapky v 96 

jamkové krystalizační destičce. Rezervoár obsahoval 30 μl precipitačního roztoku. Pomocí 

krystalizačního robota byla nanášena kapka skládající se z 0,4 μl roztoku proteinu a 0,2 μl 

precipitačního roztoku. Koncentrace proteinu byla 3,4 mg/ml. Krystalizační experiment 

probíhal při 18°C. 
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b) Pro získání větších krystalů byla použita 24 jamková destička navržená pro metodu 

visící kapky (Nextal Plate). Z předchozí krystalizační analýzy byly vybrány vhodné 

podmínky. Krystalizační kapka skládající se z 2 μl roztoku proteinu a 1 μl precipitačního 

roztoku byla nasazena ručně. Koncentrace proteinu byla opět 3,4 mg/ml. Krystalizační 

experiment probíhal při 18°C. 

 40



4 Výsledky 
 

4.1 Identifikace sekvence SmPEP v genomu S. mansoni  
V genomu krevničky střevní (S. mansoni) (58) byly programem blastp (59) za použití 

templátu sekvence lidské prolyl endopeptidasy nalezeny dvě homologické sekvence prolyl 

endopeptidasy Smp_011590.1 a Smp_011590.2. Z porovnání sekvéncí obou varinat 

vyplýva, že varianta Smp_011590.2 obsahuje kompletní sekvenci SmPEP, zatímco 

Smp_011590.1 je zkrácená forma, které chybí část peptidasové domény s katalytickými 

zbytky a nepředstavuje tedy sekvenci aktivního enzymu. 

Porovnání sekvencí SmPEP s lidskou a praseční prolyl endopeptidasou je na obr. 10. 

Sekvence SmPEP obsahuje charakteristické strukturní rysy savčích prolyl endopeptidas, tj. 

specifickou doménu zv. „β-propeler,“ a peptidasovou doménu s katalytickou triádou. 

Oproti savčím enzymům obsahuje 2 potenciální glykosylační místa navíc. Identita SmPEP 

se savčími enzymy se pohybuje okolo 50%.  

 
SmPEP MEHTSINYPEIYKDESTIEEKFGVQIHDPYRWLEDPDSVRTKAFVKAQNLITEQFLNKCP 60 
HuPEP --MLSLQYPDVYRDETAVQDYHGHKICDPYAWLEDPDSEQTKAFVEAQNKITVPFLEQCP 58 
SuPEP --MLSFQYPDVYRDETAIQDYHGHKVCDPYAWLEDPDSEQTKAFVEAQNKITVPFLEQCP 58 
          *::**::*:**::::: .* :: *** ******* :*****:*** **  **::** 
 
SmPEP YTSKIRDKLTAIWDYEKYSCPLKYGSFYYIWHNSGLQNQSVLYQMKTLSGPKKTFLDPNE 120 
HuPEP IRGLYKERMTELYDYPKYSCHFKKGKRYFYFYNTGLQNQRVLYVQDSLEGEARVFLDPNI 118 
SuPEP IRGLYKERMTELYDYPKYSCHFKKGKRYFYFYNTGLQNQRVLYVQDSLEGEARVFLDPNI 118 
        .  ::::* ::** **** :* *. *: ::*:***** ***  .:*.*  :.*****  
 
SmPEP IDPEGLTSLRNYSFSVEGTYCCYGLSFGGSDWCELKFKTCESGEDLPDVLQHVKFSSISW 180 
HuPEP LSDDGTVALRGYAFSEDGEYFAYGLSASGSDWVTIKFMKVDGAKELPDVLERVKFSCMAW 178 
SuPEP LSDDGTVALRGYAFSEDGEYFAYGLSASGSDWVTIKFMKVDGAKELPDVLERVKFSCMAW 178 
      :. :* .:**.*:** :* * .**** .****  :** . :..::*****::****.::* 
 
SmPEP TKDEKGVFYCMYPQHEGKADGTETTTNTDQKLMYHRLGTLQSDDILCLERPDQPTWNIQG 240 
HuPEP THDGKGMFYNSYPQQDGKSDGTETSTNLHQKLYYHVLGTDQSEDILCAEFPDEPKWMGGA 238 
SuPEP THDGKGMFYNAYPQQDGKSDGTETSTNLHQKLYYHVLGTDQSEDILCAEFPDEPKWMGGA 238 
      *:* **:**  ***::**:*****:** .*** ** *** **:**** * **:*.*   . 
 
SmPEP EVSDCGRYLLVTLYDGCEPNNQLFYCDLEKVDLVVKKKLDLIPIVDRFEAVYEYVTNEGD 300 
HuPEP ELSDDGRYVLLSIREGCDPVNRLWYCDLQQESSGIAGILKWVKLIDNFEGEYDYVTNEGT 298 
SuPEP ELSDDGRYVLLSIREGCDPVNRLWYCDLQQESNGITGILKWVKLIDNFEGEYDYVTNEGT 298 
      *:** ***:*::: :**:* *:*:****:: .  :   *. : ::*.**. *:******  
 
SmPEP SFVFRTNLDAPMYKIIKISLSNCDRQNWEDLIHHNMESLLESAVCVNEDKLVICRLKDVK 360 
HuPEP VFTFKTNRQSPNYRVINIDFRDPEESKWKVLVPEHEKDVLEWIACVRSNFLVLCYLHDVK 358 
SuPEP VFTFKTNRHSPNYRLINIDFTDPEESKWKVLVPEHEKDVLEWVACVRSNFLVLCYLHDVK 358 
       *.*:** .:* *::*:*.: : :..:*: *: .: :.:**  .**..: **:* *:*** 
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SmPEP SCLSVHKLLTGEKISDIDISLGYVANVTGRKRDDEAFIHFTSFLTPGIIYSYDFSHSHPK 420 
HuPEP NILQLHDLTTGALLKTFPLDVGSIVGYSGQKKDTEIFYQFTSFLSPGIIYHCDLTKEELE 418 
SuPEP NTLQLHDLATGALLKIFPLEVGSVVGYSGQKKDTEIFYQFTSFLSPGIIYHCDLTKEELE 418 
      . *.:*.* **  :. : :.:* :.. :*:*:* * * :*****:*****  *:::.. : 
 
SmPEP LEVIRESKIRDVDLNQFEVKQVFYESKDKTVVPMFLILPKNFQQNNSAPCQLYGYGGFNI 480 
HuPEP PRVFREVTVKGIDASDYQTVQIFYPSKDGTKIPMFIVHKKGIKLDGSHPAFLYGYGGFNI 478 
SuPEP PRVFREVTVKGIDASDYQTVQIFYPSKDGTKIPMFIVHKKGIKLDGSHPAFLYGYGGFNI 478 
       .*:** .::.:* .:::. *:** *** * :***::  *.:: :.* *. ********* 
 
SmPEP SVTPSFSVGRLFFLMHFGGMVAVANIRGGGEYGKSWHDAGRLQNKQNSFDDFQAAAEYLL 540 
HuPEP SITPNYSVSRLIFVRHMGGILAVANIRGGGEYGETWHKGGILANKQNCFDDFQCAAEYLI 538 
SuPEP SITPNYSVSRLIFVRHMGGVLAVANIRGGGEYGETWHKGGILANKQNCFDDFQCAAEYLI 538 
      *:**.:**.**:*: *:**::************::**..* * ****.*****.*****: 
 
SmPEP NHGYTNNQKLYIQGGSNGGLLVCACCNQRPDLFKAAVAQVPVCDLIRFHKFTIGHAWKSD 600 
HuPEP KEGYTSPKRLTINGGSNGGLLVAACANQRPDLFGCVIAQVGVMDMLKFHKYTIGHAWTTD 598 
SuPEP KEGYTSPKRLTINGGSNGGLLVATCANQRPDLFGCVIAQVGVMDMLKFHKYTIGHAWTTD 598 
      :.***. ::* *:*********.:*.******* ..:*** * *:::***:******.:* 
 
SmPEP YGDPDNKKDFSYLMRISPLHNVKIPSNSDVQYPALLILTADHDDRVVPLHSFKFIATLQE 660 
HuPEP YGCSDSKQHFEWLVKYSPLHNVKLPEADDIQYPSMLLLTADHDDRVVPLHSLKFIATLQY 658 
SuPEP YGCSDSKQHFEWLIKYSPLHNVKLPEADDIQYPSMLLLTADHDDRVVPLHSLKFIATLQY 658 
      ** .*.*:.*.:*:: *******:*. .*:***::*:**************:*******  
 
SmPEP KLCHNCRQTNPILIRIEQKAGHGQGKPTSKSINEVVDIYSFLQTAMSLTWKE 712 
HuPEP IVGRSRKQSNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFIARCLNVDWIP 710 
SuPEP IVGRSRKQNNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFIARCLNIDWIP 710 
       : :. :*.**:**::: ***** ****:* *:** *:::*:  .:.: *  
 
Obrázek 10: Porovnání sekvence prolyl endopeptidasy krevničky střevní (SmPEP, kód 

Smp_011590.2), lidské (HuPEP, kód NP_002717.3) a prasečí (SuPEP, kód 

NP_001004050.1). Šedivě je vyznačena specifická doména pro prolyl endopeptidasy tzv. 

„β-propeler,“ zeleně potenciální N-glykosylační místa a červeně katalytická triáda Ser, 

Asp, His v C-koncové peptidasové doméně. Vysvětlivky: * poloha s identickými 

aminokyselinami, : / . poloha s aminokyselinami s významnou/méně významnou 

podobností, - delece v sekvenci. 

 

4.2 Rekombinantní exprese SmPEP v systému Escherichia coli 
Hlavním cílem přípravy SmPEP rekombinantní expresí bylo získání dostatečného 

množství proteinu pro studium aktivity a struktury tohoto enzymu. Jelikož příbuzná savčí 

PEP neobsahuje žádné disulfidické můstky, byl pro expresi SmPEP navržen prokaryotický 

expresní systém - buňky E. coli.  
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4.2.1 Klonování SmPEP do plasmidu  
Pro expresi byl vybrán  plasmid pET101/D-TOPO, který umožňuje připojit histidinovou 

kotvu na C-konec řetězce rekombinantního proteinu. Tato fúzní značka usnadňuje detekci 

exprimovaného proteinu pomocí komerčních protilátek a purifikaci pomocí chelatační 

afinitní chromatografie. Primery pro PCR amplifikaci SmPEP byly navrženy podle její 

cDNA sekvence získané z genomové databáze (58). Reverzní primér neobsahoval stop 

kodón, což umožnilo připojení fúzní kotvy na C-konec SmPEP.  

Klonování bylo provedeno následujícím postupem (viz kap. 3.1.5, str. 27). Požadovaná 

sekvence DNA byla amplifikována pomocí PCR a navržených primérů, PCR produkt byl 

rozdělen na horizontální agarosové elektroforéze a pás DNA o velikosti přibližně 2000 bp 

byl extrahován z gelu. Získaná DNA SmPEP byla klonována do plasmidu pET101/D-

TOPO® pomocí ligační aktivity topoisomerásy I navázané na plasmidu. Tento konstrukt 

byl teplotním šokem transformován do buněk E. coli. Selekce pozitivních kolonií byla 

provedena na misce s LB agarem obsahujícím antibiotikum. Vybrané kolonie byly 

kultivovány v LB médiu s antibiotikem a vektorová DNA byla izolována komerční sadou 

QIAquick Gel Extraction Kit. Správná orientace začleněného úseku DNA kódujícího 

SmPEP byla ověřena pomocí PCR a sekvence byla ověřena sekvenováním úseku DNA pro 

SmPEP. Výsledky sekvenování DNA potvrdily, že inzert SmPEP v izolovaných vektorech 

má správnou sekvenci a byl do vektoru správně začleněn. 

 

4.2.2 Exprese SmPEP v E. coli 
Exprese SmPEP proběhla v buňkách E.coli BL21 Star DE3 modifikací postupu 

používaného pro savčí PEP. Exprese probíhala při snížené teplotě z obvyklých 37°C na 

16°C, při které buňky E. coli rostou pomalu, exprese je pomalá, ale správně sbalený 

protein je ve zvýšené míře akumulován v do cytoplasmy.  

Buňky E. coli byly transformovány vektorem pET101/D-TOPO, který obsahoval sekvenci 

SmPEP, pomocí metody teplotního šoku. Transformované buňky byly přeneseny do 50 ml 

LB média a inkubovány přes noc při 37°C za konstatního třepání. Druhý den byly 

přeneseny do většího objemu LB média (8 x 0,5 l) a dále kutivovány při 37°C do OD600 = 

0,6, poté byla teplota v inkubátoru snížena na 16°C a přídavkem IPTG na 1 mM 

koncentraci byla indukována exprese.  

V jednotlivých časových intervalech byly odebírány alikvoty buněčné kultury, buňky byly 

odstředěny, homogenizovány a použity pro analýzu časového průběhu exprese. Exprese 
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byla analyzovaná na SDS-PAGE, pomocí imunoblotu s protilátkami proti histidinové 

kotvě a měřením enzymové aktivity SmPEP. 

Teoretická molekulová hmota SmPEP vypočtená z aminokyselinové sekvence je přibližně 

80 kDa. Akumulace produktu o této velikosti je viditelná na SDS-PAGE (obr. 11) a na 

imunoblotu barveném protilátkou proti histidinové kotvě (obr. 12, str. 45). Časový průběh 

exprese SmPEP byl dále studován měřením enzymové aktivity produkovaného enzymu. 

Aktivita SmPEP byla měřena v homogenátu z buněk jednotlivých časových intervalů 

pomocí kinetického testu s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC. Enzymová aktivita 

byla detekována už první hodinu po indukci IPTG, dále stoupala a její maximum bylo mezi 

16 a 19 h (obr. 13, str. 45). 

Analýza časového průběhu exprese pomocí SDS-PAGE, imunoblotu a měřené aktivity 

SmPEP ukázala, že k největší expresi SmPEP dochází cca 16-19 hodin od indukce exprese 

pomocí IPTG. 

 

 

 
Obrázek 11: Časový průběh exprese SmPEP analyzovaný na SDS-PAGE. Alikvoty buněčné 

kultury byly odebírány v uvedených časech kultivace a buňky byly odstředěny, 

homogenizovány a analyzovány na SDS-PAGE. V čase 0 proběhla indukce pomocí IPTG. 

Označeny jsou standardy molekulových hmotností a pozice SmPEP. Gel byl obarven 

pomocí Coomassie Brilliant Blue G250. 
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Obrázek 12: Časový průběh exprese SmPEP analyzovaný pomocí imunoblotu. Alikvoty 

buněčné kultury byly odebírány v uvedených časech kultivace a buňky byly odstředěny, 

homogenizovány a analyzovány na SDS-PAGE, následně přeneseny na PVDF membránu, 

kde byly vizualizovány protilátkou proti histidinové kotvě. V čase 0 proběhla indukce 

pomocí IPTG. Označeny jsou standardy molekulových hmotností a pozice SmPEP. 

 
Obrázek 13: Časový průběh exprese SmPEP analyzovaný stanovením aktivity 

rekombinantní SmPEP. Alikvoty buněčné kultury byly odebírány v uvedených časech 

kultivace, buňky byly odstředěny a homogenizovány. Aktivita byla změřena v kinetickém 

testu s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC (RFU - relativní fluorescenční jednotky). 

V čase 0 proběhla indukce pomocí IPTG. 
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4.3 Purifikace rekombinantní SmPEP 
Po ukonční kultivace byla bakteriální kultura E. coli odstředěna a peleta s bunkami byla 

použita pro izolaci SmPEP. Byl navržen izolační protokol zahrnující dezintegraci buněk E. 

coli a izolaci SmPEP z rozpustného podílu buněk z cytoplazmy kombinací chelatační a 

ionexové chromatografie. 

4.3.1 Příprava cytosolární frakce z E. coli 
Buňky E.coli byly lyzovány v lyzačním pufru, který obsahoval lysozym a 

merkaptoethanol. Vzniklý lyzát byl inkubován v přítomnosti DOC a odstředěn 

(supernatant S1). Peleta obsahující inkluze byla dále čištěna promývacími pufry se 

zvyšující se koncentrací NaCl (supernatant S2 a S3). Získané přečištěné inkluze a 

supernantanty S1, S2 a S3 byly analyzovány pomocí SDS-PAGE (obr 14). V 

supernatantech dále byla testována aktivita SmPEP pomocí fluorogenního substrátu Z-Gly-

Pro-AMC, která ukázala vysokou aktivitu v S1 a výrazně nižší v S2 a S3. Ze získaných 

výsledků vyplývá, že exprimovaná SmPEP se akumuluje nejen v inkluzích, ale také v 

cytoplazmě, kde je přítomna ve své enzymatické aktivní formě. 

 

 
Obrázek 14: SDS-PAGE analýza přípravy cytosolární frakce a inkluzních tělísek z exprese 

SmPEP v E. coli. Znázorněné jsou jednotivé frakce odvozené z buněk E. coli: frakce 

cytosolárních supernatantů S1–S3 a inkluze. Gel byl barven pomocí Coomassie Brilliant 

Blue R250. Označeny jsou standardy molekulových hmotností a pozice SmPEP 
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4.3.2 Chelatační chromatografie SmPEP 
Po dezintegraci buněk E. coli byl supernatant S1 obsahující aktivni SmPEP separován 

chelatační chromatografií na FPLC systému AKTApurifier. Izolace probíhala na koloně 

HiTRAP IMAC FF (5 ml), s imobilizovanými kationty Co2+. Tato chromatografie využívá 

specifické interakce Co2+ iontů s histidinovým hexapeptidem připojeným na C-konci 

rekombinantního proteinu. 

Kolona byla nejprve promyta navazovacím pufrem 50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, pH 

8,0, poté byl nanesen na kolonu supernatant S1 a kolona bylo opět promyta nanášecím 

pufrem a dvěma pufry, které obsahovali 5 mM a 10 mM imidazol Eluce probíhala 

lineárním gradientem 2 - 100% pufru obsahujícího 500 mM imidazol, který kompetuje o 

vazbu na afinitni kolonu s histidinovým hexapeptidem. Průběh chromatografie byl 

sledován kontinuálním měřením absorbance při 280 nm a pomocí kinetického aktivitniho 

testu s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC (obr. 15, str. 48). Aktivita SmPEP byla 

nalezena pouze v absorbčním vrcholu 3 (obr. 15, str. 48). Jednotlivé absorbční vrcholy 

byly dále analyzovány pomocí SDS-PAGE (obr. 16, str. 49). Rekombinantní SmPEP byla 

akumulována především v absorbčním vrcholu číslo 3. Eluční frakce tvořící tento 

absorbční vrchol byly spojeny a použity pro další krok purifikace.  

K identifikaci SmPEP ve frakci S1 byla použita:  

 

a) analýza N-koncové sekvence, která určila sekvenci: MEHTSIN, jež odpovídá sekvenci 

N-konce SmPEP (obr. 10, str. 41-42)  

 

b) hmotnostní spektrometrií pomocí tzv. peptidového mapování („peptide mass 

fingerprinting“), při které bylo dosaženo 64 % pokrytí teoretické sekvence SmPEP 

peptidovým fragmenty, které byly generovány trypsinem jako fragmentačním enzymem. 
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Obrázek 15: Purifikace SmPEP z cytosolární frakce buněk E. coli pomocí chelatační 

chromatografie na koloně HiTrap IMAC Co2+. Na kolonu (5 ml) ekvilibrovanou pufrem o 

složení: 50 mM NaH2PO4, 300 mM NaCl, pH 8,0 bylo naneseno 60 ml cytosolární frakce 

buněk E. coli exprimujicich SmPEP. Kolona byla promyta ekvilibračním pufrem, 

ekvilibračním pufrem s 5 mM imidazolem a ekvilibračním pufrem s 10 mM imidazolem. 

Eluce probíhala lineárním gradientem 10 - 500 mM imidazolu v pufru o složení 50 mM 

NaH2PO4, 300 mM NaCl, pH 8,0. Sbírány byly frakce o objemu 2 ml. Aktivita byla měřena 

s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC, aktivní SmPEP obsahovaly frakce tvořící 

absorbční vrchol 3.  
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Obrázek 16: SDS-PAGE analýza vzorků z chromatografie SmPEP na koloně HiTrap IMAC 

Co2+. Jednotlivé dráhy obsahují materiál odpovídající absorbčním vrcholům 1 - 3 (obr. 

14). Gel byl barven pomocí Coomassie Brilliant Blue R250. Označeny jsou standardy 

molekulových hmotností a pozice SmPEP. 

 

4.3.3 Ionexová chromatografie SmPEP 
SmPEP byla po chelatační chromatografii purifikována pomocí iontoměničové 

chromatografie na koloně Mono Q HR 5/5 na FPLC systému AKTApurifier. Teoretická 

hodnota izoelektrického bodu SmPEP vypočtená z aminokyselinové sekvence je 5,82. 

Podle pI byly navrženy podmínky pro chromatografii na koloně Mono Q, které zahrnují 

vazbu na nosič v pufru o pH 8,0 a eluci lineárním gradientem 0 – 1 M NaCl v pufru o pH 

8,0. Aktivní SmPEP ve frakcicích byla detekována pomocí aktivitního testu 

s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC. Aktivita byla nalezena pouze v absorbčním 

vrcholu 1 (obr. 17, str. 50). Absorbční vrcholy 1 - 4 byly dále analyzovány na SDS-PAGE 

(obr 18, str. 50). Pás odpovídající molekulové hmotnosti SmPEP (80 kDa) byl nalezen ve 

všech absorbčních vrcholech. Jelikož aktivita SmPEP byla nalezena pouze v absorbčním 

vrcholu 1, lze předpokládat, že absorbční vrcholy 2 - 4 obsahují chybně sbalený protein a 

absorbční vrchol 1 obsahuje správně sbalený, proteolyticky aktivní SmPEP. 

Frakce tvořící absorbční vrchol 1 byly spojeny a pomocí koncentrátoru Amicon Ultrafree-

MC Microcentrifuge filter byl protein převeden do 20 mM pufru Tris-HCl, pH 8 a 

zakoncentrován na koncentraci 3,4 mg/ml. 200 μl alikvoty byly zamraženy v – 80°C. 

Výtěžek takto získané rekombinantni SmPEP byl cca 3 mg z jednoho litru expresního 

média. 
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Obrázek 17: Izolace SmPEP pomocí iontoměničové chromatografie na koloně Mono Q HR 

5/5. Na kolonu ekvilibrovanou 20 mM pufrem Tris-HCl pH 8,0 byly naneseny spojené 

frakce po chelatační chromatografii obsahující SmPEP. Eluce probíhala lineárním 

gradientem 0 - 1 M NaCl ve 20 mM pufru Tris-HCl pH 8,0. Objem sbíraných frakcí byl 2 

ml. Průběh chromatografie byl monitorován kontinuálním měřením absorbance při vlnové 

délce 280 nm.  

 
Obrázek č. 18: SDS-PAGE analýza jednotlivých absorbčních vrcholů (1 – 4) 

iontoměničové chromatografie SmPEP na koloně Mono Q (obr. 17). Gel byl barven 

pomocí Coomassie Brilliant Blue G250. Označeny jsou standardy molekulových hmotností 

a pozice SmPEP. 
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4.4 Biochemická analýza SmPEP 

4.4.1 Určení pH optima SmPEP 
K určení pH optima rekombinantní SmPEP byl použit fluorogenní substrát Z-Gly-Pro-

AMC. Substrát byl štěpen v oblasti pH od 5,5 do 10,3 s pH optimem cca 8 (obr. 19). 

 

 

 
Obrázek 19: Závislost enzymové aktivity SmPEP na pH. Pro stanovení aktivity SmPEP byl 

použit fluorogenní substrát Z-Gly-Pro-AMC. Aktivita je vyjádřena v procentech jednotek 

RFU/s  normalizovaných na nejvyšší naměřenou hodnotu (100 %).  

 

4.4.2 Substrátová specifita SmPEP 
Substrátová specifita SmPEP byla analyzována pomocí několika komplementráních 

přístupů využívajících synteticky připravené peptidové substráty a přirozené fyziologicky 

významné peptidy.  

 

1) Fragmentace peptidových hormonu  
 
Substrátová specifita SmPEP byla nejprve testována se sadou vybraných peptidových 

hormonů, které obsahují zbytek prolinu. Hormony byly inkubovány s SmPEP 16 h v 0,1 M 

pufru Tris-HCl, pH 8,0. Reakce byla zastavena přidáním TFA a produkty fragmentace byly 
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rozděleny pomocí RP-HPLC na koloně Vydac C18 v gradientu acetonitrilu. Izolované 

produkty byly analyzovány hmotovou spektrometrií (ESI MS). Nalezené molekulové 

hmoty byly porovnány s teoretickými hmotnostmi odvozenými ze sekvence 

fragmentovaných hormonů, což umožnilo identifikovat fragmentační místo peptidu. Na 

obr. 20 je jako příklad uvedena detailní analýza fragmentace angiotenzinu katalyzována 

SmPEP.  

Výsledky ukázaly, že SmPEP štěpí studované peptidové hormony výhradně za zbytkem 

prolinu, tj. SmPEP má omezenou substrátovou specificitu ve vazebném podmístě S1 (tab. 

3, str. 53).  

 
Obrázek 20: HPLC chromatogram angiotenzinu (fialově) a produktů jeho štěpení 

katalyzovanem SmPEP (zeleně). Angiotenzin a produkty jeho štěpení byly separovany 

pomoci RP-HPLC na koloně C18. Na kolonu ekvilibrovanou v 0,1 % TFA bylo naneseno 

cca 50 μg peptidu. Průběh chromatografie byl sledován kontinuálním měřením absorbance 

při vlnové délce 220 nm. Eluce probíhala lineárním gradientem 0-50% acetonitrilu v 0,1% 

TFA. Analýzou separovaných produktů štěpení pomocí hmotností spektrometrie (ESI-MS) 

byly v označených absorbčních vrcholech identifikovány následující fragmenty 

angiotenzinu: Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro (změřená [M+H]+ = 899,4 Da, teoretická 

molekulová hmotnost = 898,4 Da) a Phe-His-Leu (změřená [M+H]+ = 416,2 Da, 

teoretická molekulová hmotnost = 415,2 Da). V ostatních absorbčních vrcholech nebyly 

nalezeny fragmenty odvozené z angiotenzinu. 
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Tabulka 3: Hydrolýza peptidových hormonů SmPEP. Šipkou jsou označeny identifikované 

peptidové vazby, které štěpí rekombinantní SmPEP 

Peptid Sekvence 
Angiotensin I H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro↓Phe-His-Leu-OH 
Bradykinin H-Arg-Pro-Pro↓Gly-Phe-Ser-Pro↓Phe-Arg-OH 
LHRH Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro↓Gly-NH2 
α-MSH Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro↓Val-NH2 
Neurotensin Pyr-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Pro↓Arg-Arg-Pro↓Tyr-Ile-Leu-OH 
Oxytocin Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro↓Leu-Gly-NH2  
Substance P H-Arg-Pro↓Lys-Pro↓Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 
Vasopresin H-Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro↓Arg-Gly-NH2  
 

 

2) Hydrolytická aktivita SmPEP byla dále studována pomocí sady 19-ti syntetických 

peptidových fluorogenních substrátů se strukturou Z-X-Pro-ACC, kde v pozici X je jedna 

z proteinogenních aminokyselin (kromě cysteinu) a ACC je fluorofor 7-amino-4-

karbamoylmethylkumarin. Pozice X těchto substrátu odpovídá pozici P2 při vazbě do 

aktivního místa SmPEP. Štěpeni substrátu katalyzované SmPEP bylo měřeno pomocí 

fluorescenční čtečky v 0,1 M pufru Tris-HCl pH 8,0. Nejvyšší aktivita SmPEP byla 

pozorována u substrátu Z-X-Pro-ACC s bazickými aminokyselinami (K, R, H) v pozici P2, 

případně s nepolárními a hydrofóbními aminokyselinami (A, L, I, M, F, Y,) a glycinem. 

Substráty s kyselými aminokyselinami v pozici P2 (D, E) byly štěpeny slabě a substrát Z-

Pro-Pro-ACC jen minimálně (obr.21, str. 54). 
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Obrázek 21: Určení substrátové specifity SmPEP ve vazebném podmístě S2. Aktivita 

SmPEP byla stanovena v kinetickém aktivitním testu se sadou 19-ti fluorogennich 

substrátů typu Z-X-Pro-ACC. Pozice X odpovídaíicí podmístu P2 obsahuje uvedené 

proteinogenní aminokyseliny (osa x). Enzymová aktivita je vyjádřena v procentech 

jednotek RFU/s normalizovaných na nejvyšší naměřenou hodnotu (100 %). 

 

3) Byla analyzována aktivita SmPEP s peptidovými FRET substráty, které využívají jako 

donor fluorescenční skupinu aminobenzoyl (Abz) a jako akceptor nitrophenylalanin (NPh). 

Tyto substráty byly navrženy pro vybrané substituenty (Ala a Gly) v pozicích P3 az P1´ a 

prolin v P1. Se sadou substrátů Abz-Ala-Pro-NPh, Abz-Gly-Pro-NPh, Abz-Lys-Pro-NPh, 

Abz-Pro-Pro-NPh byly měněny aminokyseliny ve vazebném podmístě S2. Poté byla 

připravena sada substrátů, jejichž sekvence byla prodloužená o jeden aminokyselinový 

zbytek tak, aby zahrnovala vazebné podmísto P3 (Abz-Ala-Ala-Pro-NPh, Abz-Gly-Gly-

Pro-NPh) a P1´ (Abz-Ala-Pro-Ala-NPh, Abz-Ala-Gly-Pro-NPh).  

Tato analýza ukázala, že nejvyšší aktivita SmPEP byla se substráty Abz-Ala-Pro-NPh a 

Abz-Lys-Pro-NPh, substrát Abz-Pro-Pro-NPh nebyl štěpen (obr 22, str. 55). Při rozšíření 

sekvence substrátu o jeden aminokyselinový zbytek do vazebných míst P3 a P1´ nedošlo k 

výraznému zvýšení afinity substrátu k SmPEP.  
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Obrázek 22: Analýza enzymové aktivity SmPEP se syntetickými FRET substráty. Aktivita 

SmPEP byla měřena v kinetickém fluorescenčním testu  v přítomnosti uvedených substrátu 

(osa x). Enzymová aktivita je vyjádřena v procentech jednotek RFU/s normalizovaných na 

nejvyšší naměřenou hodnotu pro substrát Abz-Ala-Pro-NPh (100%). 

 

4.4.3 Inhibiční specifita SmPEP 
Inhibiční specifita SmPEP byla testována s vybranými skupinově selektivními 

proteasovými inhibitory. SmPEP byla inkubována s příslušným inhibitorem a poté byla 

změřena její zbytková aktivita pomocí aktivitního testu s fluorogenním substrátem Z-Gly-

Pro-AMC. Zbytková aktivita byla porovnána s aktivitou neinhibované SmPEP. Testované 

inhibitory a jejich selektivita je uvedena v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Skupinové selektivní proteasové inhibitory 

Inhibitor Cílová proteasa Koncentrace v testu 
Pepstatin  aspartátové proteasy 1 μM 
Pefabloc  serinové proteasy 1 mM 
Leupeptin  serinové a cysteinové proteasy 0,02 mM 
EDTA  metaloproteasy 1 mM 
PMSF  serinové proteasy 2 mM 
Bestatin metalo - aminopeptidasy 1 μM 
Benzamidin serinové proteasy 0,01 mM 
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TLCK serinové proteasy 1 μM 
TPCK serinové proteasy 1 μM 
STI serinové proteasy 10 μM 
BPTI serinové proteasy 50 μM 
E64 cysteinové proteasy 10 µM 
Z-Ala-Pro-CMK prolyl endopeptidasy 1 μM 

 

Výsledky ukázaly, že SmPEP je kompletně inhibována pouze chloromethyl ketonem Z-

Ala-Pro-CMK, specifickým inhibitorem savčích prolyl endopeptidas (obr. 23). Jen 

částečně je inhibována některými peptidovými inhibitory serinových proteas se širší 

selektivitou (PMSF, TLCK, TPCK). Proteinové inhibitory serinových proteas (STI, BPTI) 

a inhibitory jiných tříd proteas aktivitu SmPEP významně neovlivňují. Získané inhibiční 

spektrum SmPEP odpovídá inhibičnímu spektru savčích prolyl endopeptidas (37). 

 

 
Obrázek 23: Inhibiční specifita SmPEP testovaná s vybranými skupinově selektivními 

inhibitory proteas. Aktivita SmPEP byla měřená pomocí fluorogenního substrátu Z-Gly-

Pro-AMC při pH 8,0 v přítomnosti inhibitorů (osa x) aplikovaných v koncentracích 

uvedených v tab. 4 (str. 55-56). Hodnoty zbytkové aktivity jsou vyjádřeny v procentech 

jednotek RFU/s  normalizovaných na kontrolní hodnotu aktivity naměřenou bez inhibitoru 

(100 %). 
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4.4.4 Vliv vybraných molekul na aktivitu SmPEP 
Byl testován vliv vybraných modulačních molekul, které mohou ovlivňovat aktivitu řady 

typů proteas, na aktivitu rekombinantní SmPEP. SmPEP byla inkubována s příslušnou 

sloučeninou a poté byla změřena její zbytková aktivita pomocí aktivitního testu 

s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC. Většina testovaných sloučenin neměla 

výrazný vliv na aktivitu SmPEP (obr. 24, str. 58). Zvýšení aktivity bylo nalezeno v 

přítomnosti 0,1 % PEG 6000. Tento ve vodě rozpustný polymer obecně snižuje 

nespecifickou interakci proteinů s povrchy, takže jeho efekt na SmPEP lze vysvětlit 

stabilizací enzymu v jamkách testovací plastové mikrodestičky. Dále byl zkoumán vliv 

DMSO na aktivitu SmPEP. Jde o hlavní rozpouštědlo pro syntetické substráty a inhibitory 

SmPEP a proto bylo nutné určit množství DMSO, které je přípustné v kinetickém testu. 

Z výsledků vyplývá, že 1% DMSO nemá vliv na enzymovou aktivitu SmPEP a je možné 

ho používat v kinetických testech v této koncentraci. Při zvýšení koncentrace na 3% 

DMSO dochází k negativní modulaci aktivity SmPEP. 

Ke kompletní inhibici SmPEP došlo s ionty rtuti, které jsou známé že interagují s volnými 

SH skupinami proteinů. Sekvence SmPEP obsahuje osm zbytků cysteinu, které netvoří 

disulfidy. Pozorovaný inhibiční vliv je pravděpodobně způsoben vazbou iontů rtuti na 

volné SH skupiny těchto cysteinů, což může indukovat změnu struktury SmPEP v oblasti 

aktivního místa. Aktivita SmPEP byla dále inhibována močovinou, typickým denaturačním 

činidlem, které ovlivňuje prostorové uspořádání proteinů a způsobuje ztrátu biologické 

funkce.  
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Obrázek 24: Vliv vybraných modulačních molekul na enzymovou aktivitu SmPEP. Aktivita 

SmPEP byla měřena v kinetickém testu se substrátem Z-Gly-Pro-AMC při pH 8,0 v 

přítomnosti uvedených koncentrací molekul (osa x). Hodnoty aktivity jsou vyjádřeny 

v procentech jednotek RFU/s  normalizovaných na kontrolní hodnotu aktivity naměřenou 

bez modulátoru (100 %). 

 

4.4.5 Návrh a testování nových inhibitorů 
Podle výsledků analýzy substrátových specifit SmPEP byla navržena a syntetizována sada 

aldehydových inhibitorů s obecnou strukturou Z-X-Pro-CHO (tab. 5, str. 59). Do polohy X 

byly vybrány aminokyseliny, které SmPEP preferuje ve vazebném místě S2 pro účinné 

štěpení peptidového substrátu (viz kap. 4.4.2, str. 51). Pro srovnáni byl také testován 

komerční inhibitor savčích prolyl endopeptidas Z-Pro-Pro-CHO (Prolinal). Jednotlivé 

inhibitory v rozmezí koncentrace 0 - 100 μM byly 10 min inkubovány v 0,1 M pufru Tris-

HCl pH 8,0 s SmPEP a zbytková aktivita SmPEP byla stanovena v kinetickém testu 

s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC. Hodnoty IC50  byly vypočteny nelineární 

regresí ze závislosti zbytkové aktivity na koncentraci inhibitoru pomocí programu Grafit. 

Tabulka 5 (str. 59) ukazuje, že syntetizované deriváty inhibovaly SmPEP v 

mikromolárních koncentracích (IC50 1,3 až 6,1 μM). Inhibiční specifita ve vazebném 
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podmístě S2 obecně odpovídá substrátové specificitě získané se sadou substrátů Z-X-Pro-

ACC (kap. 4.4.2, str. 51). V pozici P2 jsou preferovány bazické aminokyselinové zbytky, 

které určují dobré inhibitory. Naopak substituce pomocí prolinu zvýšila hodnotu IC50 o řád 

a ukazuje, že Prolinal je významně horší inhibitor SmPEP. 

 

Tabulka 5: Inhibice SmPEP pomocí aldehydových inhibitorů. 
Inhibitor IC 50 (μM) 

Z-Pro-Pro-CHO 74,5 ± 0,3 
Z-Gly-Pro-CHO 6,1 ± 0,4 
Z-Tyr-Pro-CHO 4,4 ± 0,3 
Z-Ala-Pro-CHO 3,1 ± 0,1 
Z-Lys-Pro-CHO 3,0 ± 0,4 
Z-Arg-Pro-CHO 1,3 ± 0,1 
 

Dále byl pro SmPEP navržen kovalentní inhibitor Z-Ala-Pro-CMK s reaktivní skupinou 

chloromethylketonu (CMK), která tvoří kovalentní vazbu se serinovým zbytkem aktivního 

místa SmPEP. Do pozice P2 byl umístěn aminokyselinový zbytek alanin, nikoli arginin 

nebo lysin, z důvodu snadnější syntézy. Pro tento inhibitor byla určena hodnota IC50 

postupem uvedeným výše. Naměřené hodnota IC50 činí 0,30 ± 0,02 nM. Zavedení reaktivní 

skupiny do struktury inhibitoru snížilo výrazně hodnotu IC50 o 4 řády ve srovnání 

s nekovalentním aldehydovym inhibitorem Z-Ala-Pro-CHO (tab. 5). 

 

4.4.6 Hydrolýza proteinových substrátů 
Hemoglobin je hlavní složkou potravy krevničky střevní, proto byla testována degradace 

hemoglobinu pomocí SmPEP jako potenciálního trávicího enzymu. Hemoglobinu byl 

inkubován s rekombinantní SmPEP v pH 8,0 po dobu 16 h a reakční směs byla 

analyzována na Tricin SDS-PAGE (obr. 25, str. 60). Pás hemoglobinového substrátu ve 

vzorku reakční směsi zůstal bez změny intenzity a nebyly detekovány reakční produkty. 

Rekombinantní SmPEP tedy není schopna degradovat intaktní molekulu hemoglobinu 

na malé fragmenty.  
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Obrázek 25: Interakce hemoglobinu s SmPEP v pH 8,0. Vzorky reakční směsi byly 

analyzovány na Tricin SDS – PAGE a gel obarven pomocí Coomassie Brilliant Blue R250. 

V dráze 1 je hemoglobin (Hb) inkubovaný 16 h při 37°C s SmPEP, v dráze 2 je hemoglobin 

inkubovaný pouze v pufru. Označeny jsou standardy molekulových hmotností a pozice 

hemoglobinu. 

 

Schopnost SmPEP štěpit proteinové substráty byla dále testována se sérovým albuminem a 

kolagenem typu I, které byly inkubovány 16 h při 37°C s  rekombinantním SmPEP v 0,1 

M pufru Tris-HCl pH 8,0. Fragmentace byla analyzována pomocí SDS – PAGE (obr. 26, 

str. 61). Oba testované proteiny nebyly stejně jako hemoglobin degradovány aktivitou 

SmPEP. 
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Obrázek 26: Interakce kolagenu I a HSA s SmPEP. Vzorky reakční směsi byly analyzovány 

na 10 % SDS–PAGE a gel obarven pomocí Coomassie Brilliant Blue G205. Experimenty 

pro kolagen I (Kol I) a HSA jsou vyznačeny. Dráhy Kol I 1 a HSA 1 analyzují reakční směs 

inkubovanou 16 h při 37°C v pH 8,0 v přítomnosti SmPEP. Dráhy Kol I 0 a HSA 0 

analyzují kontrolní vzorek neobsahující SmPEP. Označeny jsou standardy molekulových 

hmotností a pozice SmPEP. 

 

4.5 Krystalizace rekombinantní SmPEP 
Pro krystalizační testy byl použit purifikovaný enzym SmPEP v 20 mM pufru Tris-HCl pH 

8,0 zakoncentrovaný pomocí centrifugačního mikrokoncentrátoru na výslednou 

proteinovou koncentraci 3,4 mg/ml. Metodou sedící kapky bylo testováno 96 základních 

směsí pro krystalizaci proteinů s použitím automatického aplikátoru, jak je popsáno 

v kap.3.1.9 (str. 39). Krystalizační efekty byly nalezeny v roztoku o složení 0,2 M Zn-

acetát, 0,1 M imidazol, pH 8,0, 20 % PEG 3000. Tyto primární krystalizační podmínky 

byly použity pro krystalizaci metodou visící kapky o složení 2 μl purifikovaného proteinu a 

1 μl precipitačního roztoku. Získány byly úvodní krystaly, které nejsou vhodné pro 

difrakční analýzu, protože jsou drobné a tvoří srostlice (obr. 27, str. 62). Proto v současné 

době probíhá optimalizace složení precipitačních roztoků s cílem připravit dostatečně 

kvalitní monokrystal. 
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Obrázek 27: Krystalové srostlice rekombinantní SmPEP. Krystalizace byla provedena 

metodou visící kapky v krystalizačním roztoku o složení: 0,2 M Zn-acetát, 0,1 M imidazol, 

pH 8,0, 20 % PEG 3000.  

4.6 Detekce SmPEP v extraktu z krevničky střevní 
 
Nativní forma SmPEP byla detekována měřením enzymové aktivity v extraktu z dospělých 

červů krevničky střevní pomocí kinetického testu se specifickým substrátem Z-Gly-Pro-

AMC. Přítomnost SmPEP v extraktu byla prokázána hydrolýza tohoto substrátu. 

4.6.1 Detekce aktivity nativní SmPEP 
Byl analyzována závislost aktivity nativní SmPEP na pH a určeno pH optimum. SmPEP v 

extraktu krevničky je aktivní v oblasti pH od 6,0 do 9,0 s pH optimem cca 8 (obr. 28, str. 

63). Tato závislost odpovídá výsledkům získaným s rekombinantní formou SmPEP (kap. 

4.4.1, str. 51). 
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Obrázek 28: Závislost enzymové aktivity SmPEP v extraktu z krevničky na pH. Aktivita 

SmPEP byla stanovena v kinetickém testu s  fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC. 

Aktivita je vyjádřena v procentech jednotek RFU/s  normalizovaných na nejvyšší 

naměřenou hodnotu (100 %).  

  

4.6.2 Inhibiční specifita nativní SmPEP 
Byl testován vliv vybraných skupinově selektivních inhibitorů proteas na aktivitu SmPEP 

v extraktu z krevničky střevní (tab. 6, str. 64). Extrakt byl inkubován s příslušným 

inhibitorem a poté byla změřena zbytková aktivita SmPEP pomocí aktivitního testu 

s fluorogenním substrátem Z-Gly-Pro-AMC. Zbytková aktivita byla porovnána 

s neinhibovaným extraktem (obr. 29, str. 64).  

Aktivita SmPEP byla dominantně inhibována pouze specifickými inhibitory prolyl 

endopeptidas (Z-Pro-Pro-CHO a Z-Ala-Pro-CMK) a jen částečně inhibitory serinových 

proteas PMSF a Pefabloc s širší selektivitou. Inhibiční spektrum nativní SmPEP v extraktu 

krevničky odpovídá výsledku získanému s rekombinantní formou SmPEP (kap. 4.4.3, str. 

55). Toto srovnání spolu s pH analýzou tak dokazuje přítomnost autentické SmPEP 

v extraktu krevničky. 
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Tabulka 6: Skupinově selektivní proteasové inhibitory testované s extraktem z krevničky 

střevní. 

Inhibitor Cílová proteasa Koncentrace 
Pepstatin  aspartátové proteasy 1 μM 
Pefabloc  serinové proteasy 2 μM 
Leupeptin  serinové a cysteinové proteasy 1 mM 
EDTA  metaloproteasy 1 mM 
PMSF  serinové proteasy 1 mM 
E64 cysteinové proteasy 10 µM 
Z-Ala-Pro-CMK prolyl endopeptidasy 1 μM 
Z-Pro-Pro-CHO prolyl endopeptidasy 100 μM 

 
 

 
Obrázek 29: Inhibiční analýza aktivity SmPEP v extraktu z krevničky střevní s vybranými 

skupinově selektivními inhibitory proteas. Aktivita byla měřena pomocí fluorogenního 

substrátu Z-Gly-Pro-AMC při pH 8,0 v přítomnosti inhibitorů (osa x) aplikovaných 

v koncentracích uvedených v tab. 6. Hodnoty zbytkové aktivity jsou vyjádřeny v procentech 

jednotek RFU/s normalizovaných na kontrolní hodnotu aktivity naměřenou bez inhibitoru 

(100 %). 
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4.6.3 Imunodetekce nativní SmPEP  
IgG frakce antiséra proti rekombinantní SmPEP byla použita pro identifikaci SmPEP v 

extraktu z krevničky střevní metodou imunoblotu. Detekovaný pás odpovídá molekulové 

hmotnosti SmPEP a prokazuje přítomnost SmPEP v analyzovaném extraktu (obr. 30). 

 
Obrázek 30: Imunodekce SmPEP v extraktu z krevničky sřevní. Extrakt byl separován na 

SDS-PAGE, poté přenesen na PVDF membránu a analyzován s IgE frakcí antiséra proti 

rekombinantní formě SmPEP a značenou sekundární protilátkou. Vizualizace byla 

provedena pomocí chemiluminiscence.  
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5 Diskuze 
Diplomová práce se zabývá prolyl endopeptidasou z krevničky střevní (Schistosoma 

mansoni), která patří mezi serinové proteasy rodiny S9. Krevnička je medicínsky 

významný parazitický červ způsobující nemoc schistosomózu, jíž je aktuálně nakaženo 

207 milionů lidí po celém světě. Léčba schistosomózy je odkázána na chemoterapii, při 

které se aplikuje jediný dostupný lék praziquantel. U pacientů opakovaně léčených 

praziquantelem byly identifikovány rezistentní kmeny krevničky střevní, proto je nutné 

hledat nová účinná léčiva (15).  

Proteolytické enzymy hrají důležitou roli v životním cyklu parazitů sajících krev, protože 

se podílejí na trávení krve, vstupu do hostitelského organismu a interakci s obrannými 

mechanismy hostitele. Cysteinová proteasa SmCB1, která je trávicím enzymem krevničky 

střevní, byla prokázána jako molekulární cíl pro léčbu schistosomózy (15). Inhibitory 

tohoto enzymu byly testovány na myším modelu schistosomózy, kde vedly k potlačení 

infekce. Prolyl endopeptidasa krevničky střevní SmPEP nebyla dosud studována. Nicméně 

homologická prolyl endopeptidasa Tc80 z parazitického prvoka Trypanosoma cruzi je v 

současné době intenzivně studována jako molekulární cíl pro léčbu Chagasovy choroby, 

protože inhibitory tohoto enzymu blokují vstup parazita do hostitelských buněk (39;42;60). 

Tato práce se zaměřuje na přípravu rekombinantní SmPEP, její biochemickou 

charakterizaci a testování krystalizačních podmínek. V prvním kroku byla získána 

bioinformatickou analýzou sekvence SmPEP z genomu krevničky střevní. Identifikovaná 

sekvence SmPEP vykazuje významnou homologii (cca 50 % identita) se savčími prolyl 

endopeptidasami a analogickou doménovou strukturu, která obsahuje C-terminální 

katalytickou doménu a tzv. "β-propeler" regulující vstup do aktivního místa (61).  

Pro rekombinantní expresi SmPEP byl navržen expresní systém v buňkách E. coli, který 

byl optimalizován pro maximální produkci aktivní formy SmPEP do cytoplazmy. Tento 

typ exprese je výhodný pro prolyl endopeptidasy, jejichž struktura neobsahuje disulfidové 

můstky a není modifikována posttranslačními modifikacemi (62). Zvolená strategie 

umožnila vyhnout se problémům spojeným s renaturací rekombinantního proteinu 

získávaného z inkluzních tělísek. 
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Aktivní rekombinantní SmPEP byla z cytosolární frakce buněk E. coli purifikována 

kombinací chelatační a iontoměničové chromatografie. Při chelatační chromatografii byla 

SmPEP (obsahující histidinovou kotvu) oddělena od balastních proteinů a ionexová 

chromatografie pak separovala správně sbalenou aktivní SmPEP od denaturovaného podílu 

tohoto proteinu. Výtěžek rekombinantní SmPEP byl cca 3 mg z jednoho litru expresního 

média. 

Rekombinantní SmPEP byla biochemicky charakterizována, zejména bylo určeno pH 

optimum, substrátová a inhibiční specifita. Enzymu je funkční zejména v neutrální a mírně 

bazické oblasti s pH optimem cca 8, jak bylo testováno s peptidovým substrátem Z-Gly-

Pro-AMC. Analýza substrátové specificity byla provedena na několika úrovních. Nejprve 

byla určena specifita ve vazebném podmístě S1. Pomocí RP-HPLC a hmotnostní 

spekrometrie byla analyzována degradace sady peptidových hormonů katalyzovaná 

SmPEP. U testovaných peptidů byla výhradně štěpena vazba Pro-X v endopeptidasovém 

módu, což potvrzuje výlučnou substrátovou specifitu prolyl endopeptidas pro zbytek 

prolinu ve vazebném podmístě S1. Testované lidské hormony zároveň představují 

potenciální přirozený substrát pro SmPEP, protože krevnička s nimi může interagovat v 

tkáních a cévním systému hostitele. 

Dále byly navrženy a syntetizovány syntetické peptidové substráty dvou typů: a) 

fluorogenní substráty s obecnou strukturou Z-X-Pro-ACC, b) FRET substráty s obecnou 

strukturou Abz-X1-2-Pro-X0-1-NPh. Pomocí těch substrátů byly studovány preference pro 

aminokyseliny v pozicích P3, P2 a P1´. Z této analýzy vyplývá, že aktivita SmPEP není 

výrazně ovlivňována délkou uvedených peptidových substrátů; v pozici P2 preferuje 

bazické zbytky a netoleruje prolin. 

Přirozený substrát SmPEP není znám. Elektroforetickými metodami bylo analyzováno 

potenciální štěpení vybraných významných proteinů (hemoglobin, albumin, kolagen) pro 

metabolismus a migraci parazita tkáněmi hostitele. Studie ukázala, že SmPEP neštěpí 

makromolekulární proteinové substráty podobně jako savčí endopeptidasy a tak se výrazně 

odlišuje od trypanosomální prolyl endopeptidasy Tc80 (63). Omezená aktivita SmPEP na 

peptidové substráty je zjevně způsobena doménou "β-propeler", která zabraňuje přístupu 

velkých substrátů k aktivnímu centru enzymu, jak bylo pozorováno v krystalových 

strukturách savčích prolyl endopeptidas (43). Lze předpokládat, že SmPEP se může podílet 
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jen na degradaci přirozených peptidů a proteinových fragmentů získaných proteolytickým 

působením jiných (např. trávicích) schistosomálních proteas.  

Pro analýzu inhibiční specificity SmPEP byla použita sada skupinově selektivních 

inhibitorů proteas, která prokázala vyhraněnou inhibiční selektivitu SmPEP, jež byla 

inhibována pouze Z-Ala-Pro-CMK, specifickým inhibitorem ostatních prolyl endopeptidas 

(37). Na základě analýzy substrátové specifity SmPEP ve vazebných podmístech byla 

navržena sada inhibitorů s obecnou strukturou Z-X-Pro-CHO. Syntetické inhibitory tohoto 

typu (např. Z-Lys/Arg-Pro-CHO) vykazovaly řádově vyšší účinnost než komerčně 

dostupný Prolinal (Z-Pro-Pro-CHO).  

Zjištěná inhibiční specifita a pH optimum rekombinantní SmPEP odpovídá výsledkům 

získaným při analýze prolyl endopeptidasové aktivity z extraktu z dospělé krevničky 

střevní, z toho vyplývá, že nativní SmPEP je exprimována v tkáních krevničky a jeho 

biochemické vlastnosti jsou analogické s připravenou rekombinantní SmPEP. Lze 

předpokládat, že N-glykosylace nemá zásadní vliv na aktivitu SmPEP. 

V poslední části projektu byla rekombinantní SmPEP použita ke krystalizačním testům s 

cílem nalézt krystalizační podmínky pro přípravu krystalů vhodných pro rengenostrukturní 

analýzu. Úvodní analýza pomohla určit primární krystalizační podmínky SmPEP, které 

budou v dalším období optimalizovány. 
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6 Závěr 
Diplomová práce se zabývala prolyl endopeptidasou SmPEP z krevničky střevní (S. 

mansoni). Tento enzym nebyl dosud u parazitických motolic studován a je atraktivní z 

pohledu vyhledávání nových molekulárních cílů pro léčbu schistosomózy. SmPEP byla 

připravena jako rekombinantní protein a biochemicky charakterizována: 

1) Byl sestaven expresní systém v E. coli produkující enzymaticky aktivní formu 

SmPEP do cytoplazmy. Rekombinantní SmPEP byla izolována kombinací a 

chelatační a iontoměničové chromatografie s výtěžkem 3 mg proteinu na 1 l 

expresního média. 

2) SmPEP je aktivní v neutrální a mírně bazické oblasti s pH optimem cca 8. SmPEP 

štěpí vazbu Pro-X v endopeptidasovém módu, jak bylo zjištěno fragmentací 

vybraných peptidových hormonů. Pomocí syntetických flurogenních peptidových 

substrátů typu Z-X-Pro-ACC a Abz-X1-2-Pro-X0-1-NPh byly studovány preference 

pro aminokyseliny v pozicích P3, P2 a P1´. Bylo zjištěno, že SmPEP neštěpí 

makromolekulární proteinové substráty jako je hemoglobin, kolagen a sérový 

albumin. 

3) Byla určena inhibiční specifita SmPEP, jež prokázala vyhraněnou selektivitu 

SmPEP pro inhibitory s peptidovou strukturou obsahující prolin v pozici P1. Byla 

připravena sada syntetických inhibitorů, z nichž nejvyšší účinnost vykazoval 

ireverzibilní inhibitor Z-Ala-Pro-CMK a reverzibilní inhibitor Z-Arg-Pro-CHO. 

4) Byly nalezeny primární krystalizační podmínky rekombinantní SmPEP. 

5) Nativní SmPEP byla detekována v extraktu z dospělých červů krevničky střevní 

pomocí enzymové aktivity a imunoreaktivity. Rekombinantní a nativní SmPEP 

vykazují analogické pH optimum a inhibiční vlastnosti. 
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