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Abstrakt 

 Hmotnostní spektrometrie (MS) je rychlá, specifická, citlivá a experimentálně 

variabilní metoda, kterou lze s úspěchem pouţít v celé řadě proteomických aplikací, např. 

při identifikaci a řešení primární struktury proteinů nebo pro studium terciární struktury a 

protein-proteinových interakcí. Zavedení tzv. měkkých ionizačních technik na konci 80. let 

minulého století umoţnil ionizovat bez neţádoucí fragmentace biologické makromolekuly 

jako jsou proteiny, oligosacharidy nebo nukleové kyseliny, a tak nejvíce ovlivnil vyuţití 

hmotnostní spektrometrie na poli proteomiky. 

 Cílem této práce bylo pouţití současných  přístupů hmotnostní spektrometrie při 

řešení několika proteomických otázek. První část práce je zaměřena na  studium terciární 

struktury a protein-proteinových interakcí pomocí kombinace techniky chemického 

zesítění s MS analýzou ve  třech modelových systémech: (1) homodimeru lidského 

regulačního proteinu 14-3-3, (2) systému proteinu 14-3-3 s regulační doménou 

tyrosinhydroxylasy, a (3) systému dvou membránových proteinů účastnících se 

biotransformace xenobiotik – cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5. Tento metodický 

přístup pracuje s proteiny ve vodných roztocích za fyziologických podmínek a zachovává 

tak jejich nativní struktury.  

 Ve druhé části práce byly pomocí MS studovány proteinové profily houbových 

spór kmenů Aspergillus a Pseudallescheria. Byly hledány peptidové/proteinové 

diagnostické znaky, které by bylo moţné vyuţít pro včasnou detekci invazivních mykóz 

způsobovaných těmito plísněmi. 

 Třetí část práce představuje MS přístupy pouţité při řešení několika konkrétních 

proteomických a lipidomických projektů. Dílčími cíly této části bylo (1) určit polohu 

dvojné vazby v molekulách peptidů nebo lipidů, (2) identifikovat nové alergeny v pšeničné 

mouce, (3) sledovat změny v proteomu lidských leukemických buněk (mimo jiné izoforem 

14-3-3 proteinu) po podání léčiva indukujícího apoptózu. 
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Abstract 

 Mass spectrometry (MS) is a rapid, specific and very sensitive analytical method 

with a broad spectrum of proteomic applications such as protein identification and 

sequencing, 3D protein structure characterization or study of protein-protein interaction. 

The introduction of two ionization techniques in late 1980’s that are able to ionize the large 

biomolecules such as proteins, oligosaccharides or nucleic acids with no or low 

fragmentation has started the rapidly expanding field of MS-based proteomics. 

 The presented thesis was aimed at the application of mass spectrometric approaches 

to answer several proteomic questions. Firstly we have employed the chemical cross-

linking in combination with MS analysis to solve the 3D structure and protein-protein 

interactions of three model systems: (1) homodimeric human regulatory protein 14-3-3, 

(2) model of 14-3-3 and regulatory domain of tyrosine hydroxylase, and (3) system of 

two membrane proteins, cytochrome P450 2B4 and cytochrome b5, involved in xenobiotics 

biotransformation. This approach works in aqueous solutions under physiological 

conditions and thus preserves native structure of the investigated proteins. 

 The second part of the thesis was focused on MS identification of proteins/peptides 

in fungal spores of Aspergillus and Pseudallescheria strains, namely on discovery and 

characterization of new biomarkers for early stage detection of serious invasive mycoses 

caused by these molds. 

 The last part was devoted to the elucidation of particular problems in proteomic and 

lipidomic projects such as (1) localization of double bond in peptides or lipids by MS, (2) 

identification of new wheat flour allergens, and (3) determination of proteome changes in 

leukemic cells during apoptosis induced by medical treatment (including changes in the 

expression of 14-3-3 proteins). 
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Použité zkratky 

ACN    acetonitril 

API ionizace za atmosférického tlaku (z angl. Atmospheric 

Pressure Ionization) 

CCA    -kyano-4-hydroxy-trans-skořicová kyselina 

CCF    sbírka kultur hub (z angl. Culture Collection of Fungi) 

CD spektroskopie  spektroskopie měřící cirkulární dichroismus molekul 

CID    fragmentace molekul v hmotnostním analyzátoru   

    v přítomnosti kolizního plynu (z angl. Collision Induced  

    Dissociation) 

CPR      NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa (EC 1.6.2.4) 

CYP    cytochrom P450 (EC 1.14.14.1) 

Da    Dalton, jednotka hmotnosti  

DLPC     1,2-dilauroylfosfatidylcholin  

EDC 1-ethyl-3-[3-dimethyl(aminopropyl)] karbodiimid 

hydrochlorid 

ESI MS   hmotnostní spektrometrie s ionizací za pomoci elektrospreje 

    (z angl. Electrospray Ionization Mass Spectrometry) 

FT-ICR   iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací 

    (z angl. Fourier Transform - Ion Cyclotron Resonance) 

GC    plynová chromatografie (z angl. Gas chromatography) 

H/D výměna   izotopová vodík - deuteriová výměna 

IEF    isoelektrická fokusace 

IPTG    isopropyl-1-thio--D-galaktopyranosid 

LC    kapalinová chromatografie (z angl. Liquid Chromatography) 

MALDI MS   hmotnostní spektrometrie s desorpcí/ionizací laserem za  

    účasti matrice (z angl. Matrix-Assisted Laser Desorption/  

    Ionization  Mass Spectrometry) 

MFO    systém oxygenas se smíšenou funkcí (z angl. Mixed Function 

    Oxidases) 

MS     hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry) 

MS/MS   tandemová hmotnostní spektrometrie 

MW    molekulová hmotnost (z angl. Molecular Weight)  

NADPH    nikotinamidadenindinukleotid fosfát, redukovaná forma 

NALDI MS   hmotnostní spektrometrie s desorpcí/ionizací laserem za  

    účasti nanostruktur (z angl. Nanostructure Assisted Laser  

    Desorption/Ionization Mass Spectrometry) 

NHis14-3-3 rekombinantní protein 14-3-3 s purifikační 6× histidinovou 

značkou na N-konci 

NiNTA   afinitní kolona nikl-nitrilotrioctová kyselina  

NMR    nukleární magnetická rezonance 
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Orn    aminokyselina ornithin 

PCR    polymerázová řetězová reakce 

PKA    cAMP-dependentní protein kinasa (Promega) 

PMF    peptidové mapování pomocí MS (z angl. Peptide Mass  

    Fingerprinting)  

pSer, pS   fosforylovaný serin 

pThr, pT   fosforylovaný threonin 

QQQ    trojitý kvadrupólový hmotnostní analyzátor 

RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie na koloně 

s obrácenou fází 

SDS    dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE   diskontinuální elektroforéza na polyakrylamidovém gelu  

    v přítomnosti SDS 

TH1R    regulační doména lidské tyrosinhydroxylasy (EC 1.14.16.2) 

dPTH1R   difosforylovaná regulační doména tyrosinhydroxylasy  

(pSer19), pSer40) 

TOF hmotnostní analyzátor měřící dobu letu (z angl. Time of 

Flight) 

WT    přirozená forma proteinu (z angl. Wild Type) 

14-3-3S58D mutovaný protein 14-3-3se záměnou Ser58 za Asp58 

14-3-3His rekombinantní protein 14-3-3po odštěpení purifikační 6× 

histidinové značky na N-konci 

2DE dvoudimenzionální elektroforéza 
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1. Úvod a metody 

 Proteomika se zabývá studiem celého buněčného proteomu (souboru všech 

proteinů v buňce v konkrétním čase a za daných podmínek) ve smyslu řešení struktury a 

funkce jednotlivých proteinů. Buněčný proteom je velmi dynamický systém, který odráţí 

fyziologický stav buňky ovlivněné okolním prostředím. Ten se můţe projevit např. 

změněnou expresí konkrétních proteinů, posttranslačními modifikacemi nebo změnou 

v subcelulární lokalizaci proteinů. Sledování změn v proteomu buněk zdravé a nemocné 

populace můţe vést např. k identifikaci diagnostického znaku nádorového onemocnění a 

vývoj biochemických technik pro včasnou detekci nemoci i nalezení účinného léčebného 

postupu. Hmotnostní spektrometrie jako rychlá, citlivá a specifická metoda je v současné 

době vyuţívána prakticky ve všech takových projektech [Aebersold 2003].  

 Všechny biochemické procesy, které probíhají v ţivé buňce jsou zcela závislé 

na strukturních vlastnostech proteinů a jejich komplexů (ať uţ se jedná o enzymově 

katalyzované či imunitní reakce, odpověď buňky na stres nebo zdánlivě méně důleţité 

funkce bílkovin jako přenašečů a stavebních kamenů). Strukturní proteomika se snaţí 

identifikovat všechny proteiny v proteinových komplexech nebo organelách, určit jejich 

lokalizaci a charakterizovat všechny protein-proteinové interakce [Graves 2002]. Studiem 

prostorové struktury všech biomolekul se zabývá strukturní bioinformatika. Tento obor 

zahrnuje jednak metody umoţňující zkoumat strukturu proteinů, tak i přístup pro 

zpracování získaných dat a jejich převedení do přehledné a všeobecně pouţitelné formy. 

Poznatky získané vyřešením primární, sekundární, terciární i kvartérní struktury proteinů 

se známými funkcemi mohou být úspěšně vyuţity k predikci funkce neznámých proteinů 

za předpokladu, ţe jejich primární sekvence jsou vzájemně homologické [Altman 2003]. 

Mezi běţné metody pouţívané pro určování struktury proteinů patří: 

 pro určování primární struktury: Edmanovo odbourávání, cDNA sekvenace, 

enzymatické štěpení ve spojení s peptidovým mapováním pomocí hmotnostní 

spektrometrie nebo s tandemovou hmotnostní spektrometrií 

 pro určování sekundární struktury: spektroskopické metody (CD spektroskopie, 

Ramanova spektroskopie aj.) 
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 pro určování terciární struktury: rentgenová krystalografie, NMR, elektronová 

mikroskopie; hmotnostní spektrometrie v kombinaci s chemickými modifikacemi nebo 

s izotopovou vodík-deuteriovou (H/D) výměnou 

 pro určování kvartérní struktury: chemické modifikace a hmotnostní 

spektrometrie, počítačové modelování na základě znalosti terciárních struktur všech 

komponent v komplexu. 

1.1. Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry, MS) je analytická metoda, 

která umoţňuje charakterizovat (nejen) biologické molekuly na základě chování jejich 

molekulových iontů a fragmentů v elektrickém nebo magnetickém poli. Jedná se o metodu 

rychlou, efektivní a citlivou, která nalezla v dnešní době mnoho aplikací v klinické 

biochemii a molekulární biologii. Zejména díky své citlivosti a rychlosti analýzy se 

hmotnostní spektrometrie řadí mezi hlavní analytické metody pouţívané v metabolomice, 

lipidomice i proteomice. Velkou experimentální variabilitu lze ilustrovat příklady, kdy je 

hmotnostní spektrometrie např. schopna vyhodnotit změny v proteinovém profilu buněk 

v důsledku působení různých léčiv [Kuţelová 2010], charakterizovat potenciální 

diagnostické znaky houbových infekcí (aspergilóz) [Šulc 2009] nebo popsat polohu 

dvojných vazeb v řetězcích mastných kyselin [Pavlásková 2011]. Navíc, vhodnými 

experimenty, např. izotopovou H/D výměnou nebo chemickou síťovací reakcí prováděnou 

na proteinových komplexech s následnou MS analýzou, lze získat také informace o 

terciární struktuře proteinů a protein-proteinových interakcích [publikace č. 7].  

 Součástí kaţdého hmotnostního spektrometru je: iontový zdroj, analyzátor 

iontů a detektor, kdy minimálně poslední dvě jmenované části jsou umístěny ve vysokém 

vakuu zajišťujícím vysokou přesnost měření (Obrázek 1A, str. 11). Výstupem měření je 

hmotnostní spektrum, které znázorňuje poměr hmotnosti kaţdého jednotlivého 

analyzovaného iontového druhu na jeho náboji (m/z) vynesený proti relativní intenzitě 

příslušných iontů (I). Podle způsobu ionizace vzorku rozlišujeme dva základní typy 

iontových zdrojů pouţívané v proteomice – MALDI a ESI (viz kap. 1.1.1 a kap. 1.1.2; 

Obrázek 1B, str. 11), jejichţ zavedení v 80. letech minulého století umoţnilo aplikovat 

hmotnostní spektrometrii také na biomolekuly (peptidy, proteiny, nukleové kyseliny, 

oligosacharidy) bez jejich neţádoucí fragmentace. Mezi základní typy analyzátorů iontů, 
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které jsou schopny dělit ionty studovaného analytu (nikoliv neutrální molekuly) před 

dopadem na detektor, patří průletový analyzátor (TOF; viz kap.1.1.3; Obrázek 1C), iontová 

past, kvadrupólový analyzátor (a jejich kombinace), orbitrap a FT-ICR (viz kap. 1.1.4; 

Obrázek 1C).  

 V dalším textu budou detailněji představeny pouze ty analyzátory a techniky, které 

byly pouţity pro experimenty související s touto disertační prací. Konkrétně se jednalo o 

techniky MALDI-TOF/TOF MS, NALDI-TOF MS a LC ESI-FT-ICR MS. 

 

 

 

Obrázek 1. Hmotnosní spektrometry používané v proteomických aplikacích. A. Schéma hmotnostního 

spektrometru. B. Schéma ionizačních technik MALDI (z angl. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) 

a ESI (z angl. ElectroSpray Ionization). C. Schéma analyzátoru TOF/TOF (z angl. Time of Flight) a FT-ICR 

(z angl. Fourier Transform - Ion Cyclotron Resonance). Upraveno podle [Aebersold 2003]. 
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1.1.1. Ionizace MALDI 

 Ionizační technika MALDI (z angl. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) 

patří (stejně jako ionizace elektrosprejem, ESI) mezi tzv. měkké ionizační techniky, které 

jsou schopny šetrně převádět polární vzorek do plynné fáze, aniţ by docházelo k jeho 

neţádoucí fragmentaci. MALDI ionizace byla vyvinuta a představena v 80. letech 

minulého století hned dvěma skupinami vědců (Karas a Hillenkamp v Německu a Tanaka 

a spol. v Japonsku, který za ni získal v roce 2002 Nobelovu cenu) [Karas 1988; Tanaka 

1988] a znamenala rozšíření pouţití hmotnostní spektrometrie např. při studiu a 

charakterizaci biomolekul.  

 Technika MALDI vyuţívá pro šetrné převedení analytu do plynné fáze přítomnost 

nízkomolekulární aromatické kyseliny, tzv. matrice, která v nadbytku asi 10 000:1 

působí jako rozpouštědlo efektivně od sebe oddělující molekuly analytu (viz Obrázek 1B, 

str. 11). Matrice zároveň absorbuje většinu energie pulzu laseru po ozáření směsi vzorku a 

matrice, takţe nedochází k neţádoucí fragmentaci vzorku. Získanou energii následně 

předává na molekuly analytu za jeho současné protonace či deprotonace, čímţ vznikají 

převáţně jedenkrát nabité kladné a záporné ionty molekul vzorku. Matrice pouţívané pro 

MALDI ionizaci musí splňovat následující kritéria: musí mít absorpční maxima co nejblíţe 

vlnové délce pouţitého laseru, snadno se mísit se vzorky a krystalizovat s nimi, a být 

schopny analyzovaný vzorek s vysokou účinností protonovat nebo deprotonovat za vzniku 

měřitelných molekulových iontů [Dass 2007a]. Volbou vhodné matrice a intenzity laseru 

nedochází k nechtěné fragmentaci vzorku a získaná MALDI hmotnostní spektra si 

zachovávají působivou jednoduchost interpretace, kdyţ u iontů nesoucích pouze jeden 

náboj odpovídá jejich m/z přímo hmotnosti iontu [Aebersold 2003].  Tabulka 1 na str. 13 

shrnuje nejčastěji pouţívané matrice pro biologické aplikace [Dass 2007a]. 

Významnou výhodou MALDI ionizace (oproti ESI) je kromě jednoduché 

interpretace hmotnostních spekter iontů nesoucích jeden náboj také moţnost analyzovat 

vzorky obsahující příměsi solí nebo jiných součástí pufrů (v milimolárních koncentracích). 

Proto je v nejrůznějších proteomických projektech MALDI MS primární volbou pro 

identifikaci proteinů na základě mapování jejich peptidových profilů (PMF, z angl. 

Peptide-Mass Fingerprinting; kap. 1.2.1, str. 17) [Kuţelová 2010]. 
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Tabulka 1. Nejčastěji používané matrice pro MALDI MS. 

 

  Pro analýzu nízkomolekulárních látek byla nedávno představena modifikovaná 

technika laserové ionizace bez přítomnosti matrice, tzv. technika NALDI (z angl.  

Nanostructure-Assisted Laser Desorption/Ionization). Zatímco v MALDI experimentu je 

velmi obtíţné detekovat látky menší neţ 700 Da v důsledku interference iontů samotné 

matrice, NALDI povrchy dosahují v této oblasti aţ 10-krát niţších detekčních limitů 

[Daniels 2008]. Komerčně dostupné nosiče (Bruker Daltonics) jsou pokryty vrstvenou 

strukturou nanovláken a hydrofobní organickou vrstvou na povrchu, která umoţňuje 

nanášení vzorků v běţných pufrech a vodných roztocích. Kromě vzorků ve formě roztoku 

lze pomocí NALDI úspěšně analyzovat i celé tkáňové řezy nebo jejich otisky a porovnávat 

např. lipidové profily různých tkání [Vidová 2010]. 

1.1.2. Ionizace ESI  
 

Techniky ionizace za atmosférického tlaku (API, z angl. Atmospheric Pressure 

Ionization), mezi které se řadí také ionizace elektrosprejem (ESI, z angl. ElectroSpray 

Ionization) patří v současné době mezi vůbec nejčastější způsoby ionizace vzorku před 

vstupem do hmotnostního analyzátoru. Také vývoj této techniky, která pomohla rozšíření 

hmotnostní spektrometrie pro biologické aplikace, byl oceněn v roce 2002 Nobelovou 

MALDI Matrice Rozpouštědlo Použití pro 

DHB ACN, methanol, voda, 
chloroform, aceton 

oligosacharidy, peptidy, proteiny 
2,5-dihydroxybenzoová kys. 

5-hydroxy-2-methoxybenzoová kys. ACN, voda lipidy 

HABA 
ACN, methanol, voda  proteiny, lipidy 

2[4-hydroxyfenylazo] benzoová kys. 

CCA ACN, voda, ethanol, 
aceton 

peptidy, lipidy, nukleotidy 
-kyano-4-hydroxyskořicová kys. 

SA ACN, voda, aceton, 
chloroform 

lipidy, peptidy, proteiny 
3,5-dimethoxy-4-hydroxyskořicová kys. 

FA 
ACN, propanol, voda proteiny, glykoproteiny 

4-hydroxy-3-methoxyskořicová kys. 

DHAP 
ACN, voda proteiny, oligonukleotidy 

2,6-dihydroxyacetofenon 

PA 
ethanol nukleotidy, oligonukleotidy 

pyridin-2-karboxylová kys. 
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cenou [Fenn 1989]. Na rozdíl od MALDI techniky, která ionizuje vzorky v pevném stavu, 

ESI ionizace vychází z roztoku analytu, který je rozstřikován z vyhřívané kapiláry do 

oblasti s vysokým napětím, kde kapičky vzorku získají elektrický náboj. Odpařováním a 

zmenšováním kapek např. pomocí sušícího inertního plynu dojde nakonec k překonání sil 

drţících kapku s ionty pohromadě a vzniklé ionty jsou emitovány do oblasti hmotnostního 

analyzátoru (Obrázek 1B, str. 11). 

Kvalitu ESI ionizace ovlivňuje chemický charakter analyzované látky, pouţitá 

rozpouštědla, průtok vzorku a pomocných plynů (např. sušící plyn v okolí sprejovací 

kapiláry), typ kapiláry i napětí na jejím hrotu. ESI ionizace je ve srovnání s MALDI 

citlivější na čistotu analyzovaných vzorků a přítomnost solí, nečistot, detergentů či 

organických pufrů. Všechny případné kontaminace sniţují citlivost analýzy a mohou se 

vzorkem tvořit neţádoucí adukty a zvyšovat tak sloţitost hmotnostního spektra, jehoţ 

interpretace je pak velmi obtíţná. I v případě analýzy čistých vzorků je interpretace ESI 

hmotnostních spekter obtíţnější neţ v případě MALDI spekter, protoţe ESI ionizací 

velkých biomolekul vţdy vznikají vícenásobně nabité ionty a jediná látka je tak 

distribuována v rozsahu různých hmotností m/z, kdyţ z odpovídá nábojovému stavu např. 

2+, 3+ a 4+ [Dass 2007a]. I přes všechna uvedená úskalí, je ESI technika ionizace vysoce 

účinná a v MS experimentech často pouţívaná. Objevuje se v nejrůznějších uspořádáních 

hmotnostně spektrometrických experimentů a můţe být spojena prakticky se všemi 

analyzátory (s TOF, s kvadrupólovým analyzátorem, trojitým kvadrupólem, iontovou pastí 

i FT-ICR celou). 

Velkou výhodou ESI ionizace ve strukturní analýze proteinů a biologických 

makromolekul je moţnost jejího přímého spojení s kapalinovou chromatografií. Při pouţití 

vodných rozpouštědel s hodnotami pH blízkými fyziologickým podmínkám nedochází 

v proteinových komplexech k porušení kovalentních vazeb ani většiny nekovalentních 

interakcí [Hernandez 2001]. Spojením LC-MS vzniká velmi citlivý a efektivní nástroj pro 

analýzu proteinů a peptidů i ve sloţitých biologických směsích.  

1.1.3. Analyzátor iontů TOF  

 Průletový analyzátor TOF (z angl. Time of Flight) měří dobu letu iontů z iontového 

zdroje k detektoru a bývá nejčastěji spojován s MALDI iontovým zdrojem. Detektor 

zaznamenává intenzitu signálu v čase I(t) a převádí ji do hmotnostní m/z domény. 
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Doba letu t je úměrná hmotnosti iontu m/z podle vztahu 

 

m/z = 2eU(t
2
/L

2
)        (1) 

 

kde m je hmotnost iontu, z je jeho náboj, e je elementární náboj, U je urychlovací napětí a 

L je délka trubice analyzátoru. Protoţe všem iontům je při výstupu z iontového zdroje 

udělen stejný urychlovací impuls a elementární náboj i délka trubice jsou pro všechny 

ionty konstatní, vyplývá z rovnice (1), ţe doba letu je přímo úměrná hmotnosti iontu m/z. 

Tedy ionty s niţší hmotností dopadnou na detektor dříve neţ ionty s větší hmotností [Dass 

2007b]. 

 Hlavní výhody pro pouţívání TOF analyzátoru jsou jeho teoreticky neomezený 

hmotnostní rozsah (měří se doba letu iontů), jednoduchost, citlivost a krátká doba záznamu 

spektra (~10
-4

 s). V této souvislosti je často vyuţíváno spojení TOF analyzátoru s pulsní 

ionizací MALDI, protoţe během kaţdého z např. 500 pulsů laseru je TOF schopen 

zaznamenat celé hmotnostní spektrum [Dass 2007b]. 

Vyššího rozlišení a přesnosti měření u TOF analyzátorů lze dosáhnout zvýšením 

urychlovacího napětí, zpoţděnou extrakcí nebo přidáním iontového zrcadla, tzv. reflektoru, 

do letové trubice (Obrázek 1C, str. 11). Reflektor je schopen fokusovat ionty o stejné m/z 

ale rozdílné kinetické energii (která vzniká při vstupu do hmotnostního analyzátoru 

distribucí urychlovacího napětí) tak, aby na detektor dopadly v uţším časovém intervalu. 

Odezvou v hmotnostním spektru jsou pak uţší píky pro kaţdý signál m/z a tedy celkově 

vyšší rozlišení a lepší přesnost. 

1.1.4. Analyzátor iontů FT-ICR  

 Iontová cyklotronová resonance s vyuţitím Fourierovy transformace (FT-ICR, 

z angl. Fourier Transform - Ion Cyclotron Resonance) patří v současné době mezi 

analyzátory iontů s nejvyšším moţným rozlišením a přesností. FT-ICR dosahuje přesnosti 

měření niţší neţ 1 ppm, která umoţňuje snadnější identifikaci velkých biologických 

makromolekul, jakými jsou proteiny a jejich komplexy. Mezi současnými hmotnostními 

analyzátory iontů dosahuje FT-ICR nejvyšší přesnosti, citlivosti a rozlišení. 

 Ačkoliv byl princip FT-ICR znám jiţ v polovině minulého století, teprve práce A. 

Marshalla a M. Comisarowa v 70. letech 20. století vedly k jeho většímu rozšíření 

[Comisarow 1974]. FT-ICR analyzátor primárně a s vysokou přesností zaznamenává 
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frekvenci proudu generovaného ionty oscilujícími v ICR cele. Frekvenční záznam je poté 

ve dvou dílčích krocích převeden pomocí Fourierovy transformace a hmotnostní kalibrace 

na klasické hmotnostní spektrum (Obrázek 2). Pro více detailů o principu FT-ICR 

doporučuji český souhrnný článek [Boháč 2005].  

Z uvedeného principu zároveň vyplývá, ţe FT-ICR hmotnostní analyzátor je stejně 

jako iontová past typ nedestruktivního analyzátoru a po prvním měření mohou být ionty 

v ICR cele vyuţity pro další experimenty (např. tandemovou hmotnostní spektrometrii 

MS/MS) [Dass 2007b]. 

 

  

 

Obrázek 2. Schématické znázornění FT-ICR hmotnostního analyzátoru a vznik signálu v MS 

experimentu.  Různé ionty v ICR cele jsou excitované různými frekvencemi radiofrekvenčního (RF) napětí 

a detekční elektrody po obvodu cely zaznamenávají hodnotu frekvence ionty indukovaného proudu. Ta je 

následně převedena Fourierovou transformací (FT) na dekonvoluované frekvenční spektrum a to je pomocí 

hmotnostní kalibrace (MC) převedeno na klasické hmotnostní spektrum závislosti m/z na intenzitě I. Obrázek 

byl převzat ze souhrnného článku [Boháč 2005]. 
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1.2.  Metody pro určování proteinové struktury pomocí hmotnostní 

spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie (MS) je v proteomice vyuţívána především k identifikaci 

a určování primární struktury proteinových molekul (určování sekvence, mutací, 

posttranslačních modifikací) pomocí přístupů peptidového mapování a tandemové 

hmotnostní spektrometrie. Vyuţijeme-li kombinaci MS s technikami chemického 

zesítění a izotopovou H/D výměnou, můţeme z MS experimentu získat cenné informace 

také o terciární struktuře proteinů a o interakcích v proteinových komplexech. 

1.2.1. Peptidové mapování a tandemová hmotnostní spektrometrie 

Technika peptidového mapování (z angl. Peptide Mass Fingerprinting, PMF) 

identifikuje proteiny na základě unikátních hmotnostních profilů jejich peptidů, které jsou 

pro kaţdý protein jakýmsi univerzálním „otiskem prstu“. MS analýze předchází purifikační 

krok, nejčastěji elektroforetické dělení na 1D nebo 2D gelové elektroforéze, a enzymatické 

štěpení vybraných proteinových prouţků nebo skvrn z 2D gelu specifickými proteasami 

[Kocher 2007]. Změřená peptidová mapa je porovnána s teoretickými mapami peptidů 

všech proteinů v databázi a výsledek je přiřazen na základě nejlepší shody (Obrázek 3) 

[Dass 2007c]. 

 

Obrázek 3. Schéma peptidového mapování (PMF) pomocí hmotnostní spektrometrie. Analyzovaný 

protein je nejprve rozštěpen specifickou proteasou (trypsin) na peptidy, které jsou dále analyzovány pomocí 

hmotnostní spektrometrie. Hmotnosti m/z ze získané peptidové mapy jsou porovnány s teoretickými mapami 

všech proteinů v databázi (např. SwissProt) a výsledek je přiřazen na základě nejlepší shody. 
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Peptidové mapování v kombinaci s tandemovou hmotnostní spektrometrií je 

účinná metoda pro určování primární struktury proteinů. Na rozdíl od ostatních technik 

(např. Edmanova odbourávání) je schopna charakterizovat také posttranslační modifikace. 

Často se pouţívá pro potvrzení sekvence rekombinantních proteinů, pro charakterizaci 

proteinů v nekovalentních komplexech nebo pro určení změn proteinových profilů různými 

léčivy ovlivněných buněčných liniích [Kuţelová 2010].  

Tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS) je úspěšně pouţívána pro 

identifikace proteinů i pro de novo určování proteinových sekvencí neznámých vzorků, 

rozlišení více proteinů v jediné skvrně na 2D gelu a v případě, ţe hledaný protein není 

zahrnut v prohledávané databázi (Tabulka 2, str. 19) [Šotkovský 2011]. Při MS/MS 

analýze je v prvním MS experimentu vybrán studovaný prekurzor (např. neznámý signál 

m/z v hmotnostním spektru) a všechny ostatní ionty jsou odstíněny. Zvýšením aktivační 

energie dochází k excitaci iontů prekurzoru a k jejich rozpadu na charakteristické 

fragmenty, které jsou změřeny ve druhém MS experimentu. MS/MS spektra mohou být 

měřena na kaţdém hmotnostním spektrometru, který obsahuje alespoň dva iontové 

analyzátory (např. TOF/TOF, Q-TOF, QQQ) nebo nedestruktivní typ analyzátoru, který je 

schopen uchovávat ionty (ICR, iontová past). 

V případě peptidů a pouţití fragmentace v přítomnosti molekul inertního plynu 

(tzv. CID z angl. Collision Induced Dissociation) dochází po zvýšení aktivační energie 

přednostně k fragmentaci na peptidové vazbě, čemuţ odpovídá vznik komplementárních y- 

a b- iontů (nomenklatura viz Obrázek 4). Kaţdý signál y- či b- iontu ve spektru nese 

informaci o charakteristické ztrátě jedné, dvou, tří atd. aminokyselin od C- nebo N- konce 

peptidu. Podle rozdílů mezi dvěma následujícími y- nebo b- fragmenty lze určit druh 

přítomné aminokyseliny a opakováním tohoto postupu lze odvodit celou primární sekvenci 

peptidu [Aebersold 2003]. V některých případech stačí k průkazné identifikaci proteinu  

 

  

Obrázek 4. A. Schéma fragmentace peptidů a nomenklatura fragmentových iontů. B. Seznam y- a b-

iontových sérií peptidu proteinu 1433Z_HUMAN o m/z 730.4. 



1. Úvod a metody 

 

 

 

19 

odečíst z fragmentačního spektra pouze sérii několika aminokyselin, tzv. sekvenční značku 

(angl. tag), na základě které lze dohledat moţné kandidáty. 

Tabulka 2.  Přehled dostupných databází pro PMF a MS/MS (upraveno podle Dass 2007c). 

1.2.2. Síťovací reakce 

Chemické síťovací reakce (angl. cross-linking) jsou v kombinaci s hmotnostně 

spektrometrickou analýzou (MS) pouţívány pro určování prostorové struktury nativních 

proteinů a proteinových komplexů jiţ od 90. let minulého století [Young 2000]. 

V současnosti je tato technika na vzestupu, zejména díky větší dostupnosti hmotnostních 

spektrometrů s vysokou přesností a existenci softwarových nástrojů pro snadnější 

vyhodnocování získaných MS dat. Výběr nejvhodnějšího experimentálního uspořádání 

síťovací reakce ulehčuje široká nabídka síťovacích činidel a pracovních protokolů. Obecný 

přehled poskytují souhrnné publikace [Back 2003; Sinz 2006]. 

Všechna pouţívaná síťovací činidla obsahují ve své struktuře jednu aţ tři reaktivní 

funkční skupiny, které jsou schopné vytvářet kovalentní vazbu s různými nebo stejnými 

reakčními skupinami postranních řetězců aminokyselin v závislosti na chemické reaktivitě 

činidla. Nově vzniklé vazby úspěšně fixují proteiny v původně nekovalentních 

komplexech a umoţňují tak jejich další studium. Předpokladem pro vznik nové vazby je 

dostatečné prostorové přiblíţení spojovaných aminokyselin a zároveň rychlá reakce 

síťovacího činidla [Hermanson 2005].  

 V současnosti existují dva hlavní experimentální přístupy, jakými probíhají síťovací 

reakce a následná MS analýza kovalentně propojených produktů. První přístup je tzv. „top-

down“, který měří přímo celé kovalentně spojené proteinové komplexy, bez nutnosti 

Databáze Typ Internetová adresa Instituce 
a
 

EMBL nukleotidová www.embl-heidelberg.de/services/index.html EMBL 

NCBI 
nukleotidová 
proteinová 

www.ncbi.nlm.nih.gov NCBI 

Swiss-Prot proteinová www.ebi.ac.uk/swissprot/ EBI 

TrEMBL proteinová www.expasy.org  

OWL proteinová www.leeds.ac.uk/bmb/owl/owl.html  

dbEST sekvenční tag www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/index.html NCBI 

a 
EMBL, European Molecular Biotechnology Laboratory; NCBI, National Center for Biotechnology Information; 

EBI, European Bioinformatics Institute. 
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předchozí separace zesíťovaných komplexů (oddělení dimerů od monomerů probíhá přímo 

v hmotnostním analyzátoru). Míra zesítění je určována na základě dílčích fragmentací 

ionizované molekuly komplexu různými disociačními technikami [Novák 2003]. Tento 

přístup lze pouţít pouze pro menší proteinové komplexy nebo po předchozí částečné 

proteolýze komplexu na delší peptidy a umoţňují jej pouze analyzátory s vysokým 

rozlišením (FT-ICR) [Sinz 2006]. Častěji pouţívaným experimentálním uspořádáním je 

tzv. „bottom-up“ přístup, který místa spojení mezi proteiny identifikuje pomocí MS 

z komplexní směsi peptidů po naštěpení zesíťovaného proteinového komplexu specifickou 

proteasou (Obrázek 5) [Dihazi 2003]. Nevýhodou tohoto přístupu je nutná separace 

zesíťovaných produktů od nezreagovaných látek (např. 1D elektroforéza). Vyhodnocení 

MS dat probíhá na základě porovnání hmotnostních spekter peptidů z kontrolního vzorku 

bez přítomnosti síťovacího činidla a ze vzorku po působení síťovacího činidla. Nalezené 

rozdíly odpovídají zesíťovaným peptidům, ve kterých jsou konkrétní aminokyseliny 

identifikovány na základě specifity použitého síťovacího činidla, použité proteasy a 

znalosti proteinové sekvence. Určení pozice aminokyselin výrazně zjednodušuje práce s 

MS daty změřenými s vysokou přesností (pod 3 ppm) a MS/MS analýza. 

Při určování prostorových struktur proteinových komplexů poskytují techniky 

chemického zesítění velmi cenné výsledky, protoţe pracují s proteiny v roztoku a zaručují 

tak studium molekul za fyziologických podmínek, na rozdíl od běţně pouţívaných technik 

rentgenové krystalografie nebo nukleární magnetické rezonance, které určují strukturu 

 

 

Obrázek 5. Schéma síťovací reakce v dimeru 14-3-3 s tzv. „bottom-up“ MS analýzou interagujících 

aminokyselin. Po přidání síťovacího činidla (+EDC) do roztoku monomerů proteinu 14-3-3 vznikají 

kovalentně vázané dimery (červená hvězda), které jsou od nezreagovaných nebo modifikovaných monomerů 

(modrá hvězda) odděleny na SDS-PAGE. Dimery jsou z gelu vyříznuty, naštěpeny proteasou a peptidové 

mapy jsou porovnány s kontrolními. Aminokyselinové sekvence jsou vytipovaným peptidům přiřazeny na 

základě parametrů specifity pouţitého síťovacího činidla a proteasy, popř. z MS/MS experimentu.  
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proteinů v arteficielních rozpouštědlech [Sinz 2007; Singh 2010]. Poznatky získané 

technikou chemického zesítění s úspěchem doplňují a upřesňují strukturní modely získané 

právě těmito technikami [publikace č. 6 a 7]. Chemické modifikace jsou např. schopné 

zachytit nekovalentní interakce v proteinových komplexech nebo popsat interakce 

flexibilních oblastí proteinů, které nemohou být ve struktuře krystalu zachyceny [Novák 

2007; Leitner 2010]. 
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1.3. Modelové systémy 

 Tato podkapitola seznamuje s hlavními modelovými systémy studovanými v rámci 

prezentované disertační práce. 

Představená technika chemického zesítění s MS analýzou tvoří hlavní část práce a byla 

pouţita pro mapování interakcí a 3D struktury ve dvou vybraných modelových systémech: 

 1) v dimeru lidského regulačního proteinu 14-3-3,  

 2) v dimerickém komplexu mezi membránovými proteiny cytochromem P450 2B4 

a cytochromem b5. 

Pomocí hmotnostní spektrometrie byly dále studovány modelové systémy vláknitých hub 

rodu Aspergillus a Pseudallescheria s cílem identifikovat a charakterizovat jejich zástupce 

mj. z klinických izolátů. Konkrétně se jednalo o studium:  

 3) proteomu spór klinických izolátů a vzorků ze sbírky CCF hub rodu Aspergillus, 

 4) cyklických peptidů na povrchu spór pathogenního druhu Pseudallescheria 

boydii. 

1.3.1. Dimer proteinu 14-3-3 

Protein 14-3-3 patří mezi důleţité regulační molekuly díky své schopnosti 

interagovat s proteiny, které se účastní důleţitých signálních drah buněčné regulace, např. 

při regulaci buněčného cyklu, při transkripci, transportu molekul mezi organelami, ale i 

DNA replikaci a malignantní transformaci [Tzivion 2002; Obšilová 2008]. Do současné 

doby bylo popsáno několik stovek molekul interagujících se 14-3-3 proteiny. Různé 

koncentrace 14-3-3 byly nalezeny také u neurodegenerativních onemocnění jakými jsou 

Alzheimerova choroba, Creutzfeld-Jakobova choroba nebo Parkinsonova nemoc [Wilker 

2004; Mackie 2005]. Role 14-3-3 proteinu v buňce je velmi významná a pro pochopení 

jeho funkce v organismu je klíčové znát detailně jeho prostorovou strukturu. 

 Lidský protein 14-3-3 je dimerická molekula, jejíţ kaţdý monomer (30 kDa) je 

sloţen z devíti antiparalelních helixů spojených krátkými smyčkami s centrálním 

vazebným kanálem. Při čelním pohledu připomíná tvar molekuly dimeru koňskou podkovu 

(Obrázek 6, str. 23). U člověka je 14-3-3 exprimován v sedmi různých isoformách 

(a ), které se liší aminokyselinovou sekvencí, substrátovou specifitou i 

četností výskytu v různých tkáních [Woodcock 2003]. Všechny isoformy mohou vytvářet 
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in vivo homodimery i heterodimery mezi jednotlivými isoformami (s vyjímkou isoformy , 

která tvoří pouze homodimery), čímţ se zvyšuje mnoţství kombinací jednotlivých 

substrátů, které se mohou vázat na 14-3-3 dimer a být tak regulovány.  

 Nejvíce konzervované aminokyselinové zbytky mezi všemi lidskými isoformami 

obecně se nacházejí ve vazebném kanálu a z většiny se jedná o kladně nabité 

aminokyseliny. Právě kladný náboj vazebného místa předurčuje jako nejvhodnější 

substráty molekuly se záporným nábojem. Jako modelové vazebné motivy substrátů pro 

vazbu na 14-3-3 proteiny byly identifikovány dva fosforylované motivy: RSXpSXP a 

RXY/FXpSXP, kde pS značí fosforylaci serinu [Rittinger 1999]. Později byl publikován 

ještě další fosforylovaný vazebný motiv na C-konci proteinu 14-3-3 [Coblitz 2006] a 

objevily se také práce popisující vazbu nefosforylovaných substrátů [Henriksson 2002]. 

Bylo dokázáno, ţe C-koncová oblast hraje důleţitou roli autoinhibitoru, který je 

v nepřítomnosti substrátu navázán do vazebného kanálu a chrání jej před vazbou 

nesprávných substrátů. Při interakci se substrátem autoinhibiční C-koncová část odstupuje 

a účastní se interakcí koordinujících substrát vůči celé molekule 14-3-3 [Šilhan 2004]. 

Funkce proteinu 14-3-3 úzce souvisí s jeho spontánním seskupováním do dimerů. 

Přestoţe je kaţdý monomer schopen vázat substráty samostatně, jedna z jeho 

nejdůleţitějších katalytických vlastností je usnadnění vzájemné interakce mezi dvěma 

různými molekulami navázanými na dimer 14-3-3. Další popsané funkce jsou ochrana 

vázaného substrátu před účinkem některých kinas či proteas, nebo vnitrobuněčný transport 

vybraných molekul (např. BAD, Cdc25) do cytosolu, kde je 14-3-3 primárně lokalizovaný 

[Muslin 2000].  

 Dimerický stav proteinu 14-3-3 je udrţován na základě elektrostatických a 

hydrofóbních interakcí v N-terminálních oblastech obou podjednotek. První dva helixy 

 

Obrázek 6. Dimer proteinu 14-3-3  při pohledu A. zpředu a B. zdola. Kaţdá podjednotka se skládá z 9 

helixů (A-I) spojených osmi krátkými smyčkami. N-koncové helixy A-D kaţdé podjednotky se podílejí na 

nekovalentních interakcích dimeru (pdb 1A40).  
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 (A1, B1) jednoho monomeru interagují s třetím a čtvrtým helixem druhého monomeru 

(C2, D2). Fosforylace in vivo na tomto rozhraní (na serinu 58) slouţí buňce jako regulační 

krok k rozvolnění dimeru a přerušení zprostředkování interakcí mezi navázanými 

substráty. Nicméně, monomerizací není ovlivněna schopnost molekul samostatně vázat 

substráty [Woodcock 2003].  

V naší práci jsme se zaměřili na studium nativní struktury lidské isoformy 

14-3-3. Její struktura byla objasněna na základě rengenostrukturní analýzy jiţ v r. 1995 

[Liu 1995] a brzy následovaly také modely s vazebnými substráty [Petosa 1998; Obšil 

2001]. Publikované krystalografické modely zachycují téměř 99 % celkové sekvence 

proteinu 14-3-3, včetně interakcí podjednotek na rozhraní dimeru. Výjimkou je ale 

N-koncová oblast začátku prvního helixu A, která je pro moţnosti krystalizace příliš 

flexiblní a není proto zobrazena na rentgenové difrakci. Výsledky této disertační práce 

detailně popisují interakce právě této N-terminální oblasti, které byly získány pouţitím 

kombinace technik chemické síťovací reakce a H/D výměny a hmotnostní spektrometrie a 

ukazují na její důleţitost v mechanismu dimerizace 14-3-3 proteinů. 

1.3.2. Cytochrom P450 2B4 a cytochrom b5 

Cytochromy P450 patří mezi klíčové enzymy biotransformačních reakcí eukaryot i 

prokaryot. Jsou kódovány mnoţstvím odlišných genů, které dávají vzniknout celé rodině 

hemoproteinů s odlišnou strukturou i substrátovou specifitou. Dosud bylo popsáno 57 

lidských forem cytochromu P450 a převáţná část z nich se účastní biosyntetických a 

degradačních drah sterolů, mastných kyselin a vitamínů [Wilderman 2010]. Menší část se 

ale přímo podílí na biotransformačních reakcích cizorodých látek, jako jsou např. 

léčiva či chemické karcinogeny. Pro volbu správného léčebného postupu je důleţité znát 

mechanismy přeměny podaného léčiva a pravděpodobnost jeho aktivace nebo vyloučení 

z organismu v závislosti na působení různých forem tohoto enzymu s odlišným 

zastoupením u kaţdého pacienta [Stiborová 1999]. 

Na rozdíl od rozpustných prokaryotických forem jsou eukaryotické cytochromy 

P450 inkorporovány do membrány endoplazmatického retikula a mitochondrií [Nelson 

1987], kde jsou součástí vícesloţkového systému tzv. oxygenas se smíšenou funkcí (z angl. 

Mixed Function Oxidases, MFO). Cytochrom P450 je monooxygenasa schopná oxidovat 

hydrofóbní substrát (Obrázek 7, str. 25) díky spolupůsobení NADPH:cytochrom P450 
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reduktasy (CPR), která poskytuje ve dvou krocích dva elektrony - nejdříve k rozštěpení 

biatomické molekuly kyslíku a poté k inkorporaci jednoho atomu kyslíku do molekuly 

substrátu [Porter 1991; Coon 1992]. Vzniklý produkt je polárnější neţ původní substrát a 

pomocí dalších konjugačních reakcí můţe být snadněji vyloučen z organismu [Stiborová 

2004]. Kromě NADPH:cytochrom P450 reduktasy můţe druhý elektron potřebný k oxidaci 

substrátu cytochromu P450 poskytovat také cytochrom b5. V závislosti na různých 

faktorech (substrát, isoforma P450) pak můţe oxidaci substrátu přítomnost cytochromu b5 

aktivovat [Zhang 2007], inhibovat nebo změnit kvalitu vznikajících produktů [Stiborová 

2006]. 

Cytochromy P450 se podle různého stupně homologie dělí do genetických rodin a 

podrodin, které jsou označovány zkratkou CYP [Nelson 2006]. Cytochrom P450 2B4 

(CYP2B4) je původem králičí protein, ortholog lidské isoformy CYP2B6, která se 

účastní metabolismu některých léčiv (např. cyklofosfamid, tamoxifen, diazepam) i aktivace 

některých karcinogenů (aflatoxin B1, 6-aminochrysen) [Stiborová 1999; Jinno 2003]. 

Rychlost a směr přeměny těchto látek působením CYP2B4 je ovlivňováno také interakcí s 

cytochromem b5, který můţe inhibovat nebo aktivovat katalytickou aktivitu CYP2B4 

v závislosti na koncentraci cytochromu b5, přítomném substrátu i přítomnosti ostatních 

sloţek MFO [Zhang 2005; Stiborová 2006]. Největší vliv na směr katalýzy má poměr mezi 

CPR a cytochromem b5 v interakci s CYP2B4 v MFO systému. Protoţe oba proteiny 

interagují s CYP2B4 ve vzájemně se překrývajících vazebných oblastech [Bridges 1998] a 

protoţe cytochrom b5 není schopen předávat na CYP2B4 první potřebný elektron 

v důsledku vysokého rozdílu potenciálů mezi proteiny [Zhang 2003], vyšší počet molekul 

cytochromu b5 bude pravděpodobně soutěţit o vazebné místo s CPR na povrchu CYP2B4 

 

 

Obrázek 7. Schéma oxidace substrátu RH cytochromem P450 za spolupůsobení výhradně 

NADPH:cytochrom P450 reduktasy (CPR) v prvním kroku oxidace a poté CPR nebo cytochromu b5 ve 

druhém kroku. 
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a tím způsobovat inhibici přenosu prvního elektronu z CPR na CYP2B4 a tedy i celého 

katalytického cyklu CYP2B4. V případě, ţe je molekul cytochromu b5 méně neţ molekul 

CPR, můţe v závislosti na typu substrátu docházet i k urychlení katalytické přeměny aţ 

100-krát [Im 2011].
 
 

Interakce mezi CYP2B4 a oběma redukčními partnery není řízena ţádným 

specifickým vazebným motivem (jako je to např. u molekuly 14-3-3), ale předpokládá se, 

ţe probíhá na základě nespecifického elektrostatického párování kladných nábojů na 

proximální straně (v blízkosti thiolátového ligandu hemu) CYP2B4 a záporných oblastí v 

molekule CPR nebo cytochromu b5. Vazebná místa obou redoxních partnerů nejsou 

pravděpodobně identická, ale výrazně se vzájemně překrývají (Obrázek 8) [Zhang 2005]. 

V současné době existuje devět strukturně odlišných krystalografických modelů 

proteinu CYP2B4 s inkorporovanýn ligandem, substrátem či volným aktivním centrem. 

Bohuţel všechny tyto struktury byly získány studiem rekombinantních proteinů 

s pozměněnou sekvencí v membránové části cytochromu P450. Studie vyuţívající techniku 

izotopové H/D výměny s následnou identifikací pomocí hmotnostní spektrometrie 

prokázala, ţe všechny publikované konformace jsou energeticky přípustné a v roztoku 

vzájemně přecházejí [Wilderman 2010]. 

V naší práci jsme studovali nativní proteiny CYP2B4 a cytochrom b5 izolované 

včetně membránové kotvy a rozšířili jsme doposud známé vazebné místo pro cytochrom b5 

na povrchu cytochromu P450 2B4. Dále jsme popsali vliv přítomnosti cytochromu b5 na 

enzymatickou aktivitu CYP2B4 v důsledku přenosu elektronu nebo strukturní modulace. 

[publikace č.7].  

 

Obrázek 8. A. Model interakce mezi CYP2B4 a CPR, B. mezi CYP2B4 a cytochromem b5. Převzato ze 

[Zhang 2005]. 
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1.3.3. Vláknité houby rodu Aspergillus 

Houby patří mezi nejrozšířenější eukaryotické heterotrofní organismy na světě. Rod 

Aspergillus se řadí mezi vřeckovýtrusné houby (Ascomycetes) (Tabulka 3, str. 28), jejichţ 

zástupci jsou vyuţíváni zejména v potravinářství a v biotechnologických odvětvích. Patří 

sem ovšem také rostlinní parazité nebo patogenní zástupci způsobující v lidském 

organismu velmi váţná onemocnění (otravy, aspergilóza, pneumónie). 

Se zástupci rodu Aspergillus se setkáváme jako s plísní vyskytující se zejména na 

starém dřevě, listech, na vlhkých stěnách budov nebo špatně skladovaných potravinách. 

Plíseň v průběhu ţivota uvolňuje do okolního vzduchu miliardy spór. Spóry (konidie) jsou 

velmi odolné útvary, které se samovolně uvolňují z konidioforů na vzdušném myceliu a 

primárně slouţí houbám k asexuálnímu rozmnoţování. Spory i mycelium obsahují různé 

toxiny, které mohou způsobovat alergie a otravy. Ačkoliv zdravým jedinců kaţdodenní 

setkání se spórami ve vdechovaném vzduchu většinou nezpůsobuje závaţné zdravotní 

problémy, jinak je tomu u jedinců s oslabenou imunitou, např. imunokompromitovaných 

pacientů po transplantacích či chemoterapiích. U nich mohou vyvolat závaţná invazivní 

nebo alergická onemocnění souhrnně označovaná jako aspergilózy, které napadají 

zejména plíce a dýchací cesty. Nejčastějším původcem je druh Aspergillus fumigatus, 

méně často A. niger, A. flavus nebo A. terreus [Walsh 2001].  Při včasné detekci (hodiny aţ 

dny) je nemoc léčitelná antimykotiky, při pozdějším započetí léčby bohuţel končí často 

smrtí nemocného [Lin 2001].  

Ve struktuře houbových spór je přítomno několik typů látek, které mohou 

způsobovat hypersenzitivitu imunitního systému. Jsou to mykotoxiny (např. aflatoxiny 

druhu A. flavus), glykoproteiny (galaktomannan), povrchové proteiny a nízkomolekulární 

látky. Současná spolehlivá diagnostika aspergilózy je po zjištění základních symptomů 

(dýchací problémy, bolest na prsou, horečka) zaloţena na imunologickém stanovení 

hladiny protilátek proti galaktomannanu, který je specifickým diagnostickým znakem pro 

aspergilózy, dále na ověření přítomnosti kolonií aspergillů na histopatologickém nálezu, a 

na mikrobiologické kultivaci [Alexander 2002]. Tyto metody jsou ale časově náročné a 

nejsou schopny zachytit aspergilózu v časném stádiu, kdy je ještě moţné pouţít úspěšně 

antimykotika. Dále se pouţívá rentgen hrudníku nebo počítačová tomografie (CT), ale ani 

tyto přístupy nepatří mezi metody včasné diagnostiky a navíc nejsou dostatečně specifické 

pro onemocnění způsobená houbami rodu Aspergillus [Walsh 2008]. 
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Slibnou moţnost včasné a specifické diagnostiky představuje metoda PCR uvedená 

v roce 2006, která je zaloţená na amplifikaci specifických genů rodu Aspergillus 

[Donnelly 2006]. Bohuţel dodnes není tato metoda standardizována a není ani komerčně 

dostupná. Nadále tedy přetrvává potřeba nalézt metodu včasné a specifické detekce 

aspergilózy, která by umoţňovala rychlejší nasazení léčby a tudíţ i lepší prognózu pro 

pacienty.  

Tabulka 3. Taxonomické zařazení hub rodů Aspergillus a Pseudallescheria. 

Říše Fungi Fungi 

Kmen Ascomycetes Ascomycetes 

Třída Euascomycetes Euascomycetes 

Řád Eurotiales Microascales 

Čeleď Trichocomaceae Microascaceae 

Rod Aspergillus Pseudallescheria 

1.3.4. Patogenní houby druhu Pseudallescheria boydii 

Zástupci rodu Pseudallescheria patří stejně jako rod Aspergillus mezi 

vřeckovýtrusné houby (Ascomycetes) (viz Tabulka 3) a  jsou také váţnými lidskými 

patogeny. Vyskytují se zejména v půdě, hnoji, znečištěných vodách a rozmnoţují se 

sporami, které uvolňují do vzduchu (Obrázek 10, str. 29). Ţivotní cyklus této vláknité 

houby má dvě různá stádia - pohlavně se rozmnoţující P. boydii (tzv. teleomorf) a 

mitoticky se rozmnoţující Scedosporium apiospermum nebo Graphium eumorphum (tzv. 

anamorf). Obě stádia jsou nezávislá, vznikají v různých časech a různých podmínkách. 

S. apiospermum a S. prolificans způsobují závaţné systémové mykózy (někdy 

souhrně označované jako scedosporiózy) respiračního traktu a centrální nervové soustavy 

u imunokompromitovaných pacientů (asi 1 % z celkového počtu invazivních fungálních 

mykóz) s úmrtností nad 75 % při rozsáhlejší infekci [Sedláček 2008].
 
Léčba je zaloţena na 

podávání antifungálních léčiv, popř. odstranění postiţené tkáně, s dobrou prognózou 

uzdravení, je-li nasazena brzy po propuknutí onemocnění [Cardoso 2009]. Bohuţel, stejně 

jako u aspergilóz ani u mykóz způsobených S. apiospermum neexistuje dodnes spolehlivá 

a především včasná diagnostika. Současné metody spoléhají na biopsii zasaţené tkáně a 

kultivaci houby, které jsou příliš zdlouhavé. Situaci navíc komplikuje známá rezistence P. 

boydii a S. prolificans na mnoho antifungálních preparátů (např. Amfotericin B), které jsou 
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nasazovány v léčbě aspergilóz, s nimiţ má scedosporióza na první pohled stejné příznaky 

[O’Brian 2005]. 

V současnosti se zkoumají dostatečně citlivé, rychlé a specifické metody, které by 

byly schopné detekovat v reálném vzorku např. sacharidové antigeny v buněčných stěnách 

spór [Thornton 2009], hydrolytické enzymy nebo malé metabolity unikátní pro P. boydii 

[Pavlásková 2010]. Znalost těchto povrchových antigenů stejně jako sekretovaných 

molekul, které mohou být virulentními faktory, umoţní lépe porozumět mechanismu, 

jakým P. boydii a S. apiospermum interagují s hostitelskou buňkou a následně mohou 

pomoci při včasné léčbě [Santos 2009]. 

 

  

Obrázek 10. Vzdušné mycelium a konidie kmene Pseudallescheria boydii CCF 3082 (RNDr. O. Benada, 

CSc., MBÚ AV ČR v.v.i., 2006). 
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2. Cíle práce 

Cílem této práce bylo pouţití současných přístupů hmotnostní spektrometrie při 

řešení několika proteomických otázek. První část byla zaměřena na studium protein-

proteinových interakcí pomocí nestandardní metodiky zaloţené na kovalentním zesítění 

proteinových komplexů s jejich následnou analýzou pomocí hmotnostní spektrometrie. 

Konkrétně jsme studovali protein-proteinové interakce v těchto modelových systémech: 

1. V dimerickém komplexu lidského regulačního proteinu 14-3-3, jehoţ publikovaná 

krystalová struktura neobsahuje informace o flexibilních C- a N- koncových 

doménách (kap. 3.1.1, str. 31). 

2. V komplexu proteinu 14-3-3 s jeho přirozeným substrátem,  tyrosinhydroxylasou 

(resp. její regulační doménou, jejíţ interakce se 14-3-3 proteiny je regulována 

fosforylací)  (kap. 4.1, str. 123). 

3. V systému dvou membránových proteinů cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5, 

které se účastní biotransformace cizorodých látek v králičím MFO systému a 

jejichţ interagující oblasti stále nebyly jednoznačně popsány (kap.3.1.2, str. 49). 

Druhá část práce měla za cíl pouţití hmotnostní spektrometrii pro identifikaci a 

charakterizaci fungálních proteinů a peptidů, s důrazem na hledání specifických 

diagnostických znaků pro potřeby včasné detekce závaţných houbových infekcí 

způsobovaných: 

4. Zástupci vláknitých hub rodu Aspergillus (kap. 3.2.1, str. 74). 

5. Zástupci vláknitých hub rodu Pseudallescheria (kap. 3.2.2, str. 82). 

Cílem poslední části práce bylo pouţití hmotnostní spektrometrie pro charakterizaci 

proteinů nebo lipidů a měnících se proteinových profilů v dalších proteomických a 

lipidomických projektech. Konkrétně byly stanoveny tyto dílčí cíle: 

6. Nalézt moţnost rychlého určování polohy dvojných vazeb v molekulách peptidů 

nebo lipidů (kap. 3.3.1, str. 89). 

7. Identifikovat nové alergeny v pšeničné mouce (kap. 3.3.2, str. 95). 

8. Popsat změny v proteomu lidských leukemických buněk JURL-MK1 v apoptóze 

(kap. 3.3.3, str. 109). 
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3. Výsledky 

3.1. Protein-proteinové interakce studované pomocí síťovacích reakcí 

s následnou MS identifikací 

3.1.1. Mapování interakcí v homodimeru lidského proteinu 14-3-3 

v publikaci 

The Combination of H/D Exchange and Chemical Cross-linking with Mass Spectrometry: 

Mapping of Human 14-3-3 Homodimer Interaction 

Pavlásková K., Mrázek H., Ječmen T., Halada P., Man P., Novák P., Obšil T., Šulc M. 

Biochem Biophys Res Commun. (připraveno k odeslání) 
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3.2.  Charakterizace a identifikace fungálních proteinů a peptidů pomocí 

hmotnostní spektrometrie 
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3.3. Ostatní proteomické a lipidomické projekty a klinické aplikace 
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v publikaci 

Time-dependent Oxidation during Nano-assisted Laser Desorption Ionization Mass 

Spectrometry: A useful Tool for Structure Determination or a Source of Possible 

Confusion? 

Pavlásková K., Strnadová M., Strohalm M., Havlíček V., Šulc M., Volný M. 

Anal Chem. 83(14), 5661-5665 (2011) 

Prohlášení spoluautorů 

„Prohlašuji, ţe Kateřina Pavlásková se patřičně podílela (50 %) na plánování experimentů, 

jejich měření, interpretaci výsledků a sepisování této publikace.“  

V Praze dne: 

Doc. RNDr. Miroslav Šulc, PhD. 



3. Výsledky 

 

 

 

90 

 



3. Výsledky 

 

 

 

91 

 



3. Výsledky 

 

 

 

92 

 



3. Výsledky 

 

 

 

93 

 



3. Výsledky 

 

 

 

94 

 



3. Výsledky 

 

 

 

95 

 

3.3.2. Identifikace alergenů v proteomu pšenice 
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3.3.3. Proteinový profil leukemických buněk JURL-MK1 v apoptóze 

v publikaci: 

Changes in Cell Adhesivity and Cytoskeleton-Related Proteins During Imatinib-Induced 

Apoptosis of Leukemic JURL-MK1 Cells 

Kuţelová K., Pluskalová M., Grebeňová D., Pavlásková K., Halada P., Hrkal Z. 

J Cell Biochem. 111(6), 1413-1425 (2010) 

Prohlášení spoluautorů 

„Prohlašuji, ţe Kateřina Pavlásková se patřičně podílela (25 %) na plánování hmotnostně 

spektrometrických experimentů, jejich měření, interpretaci výsledků a sepisování této 

publikace.“  

V Praze dne: 

RNDr. Kateřina Kuţelová, PhD.



3. Výsledky 

 

 

 

110 

 



3. Výsledky 

 

 

 

111 

 



3. Výsledky 

 

 

 

112 

 



3. Výsledky 

 

 

 

113 

 



3. Výsledky 

 

 

 

114 

 



3. Výsledky 

 

 

 

115 

 



3. Výsledky 

 

 

 

116 

 



3. Výsledky 

 

 

 

117 

 



3. Výsledky 

 

 

 

118 

 



3. Výsledky 

 

 

 

119 

 



3. Výsledky 

 

 

 

120 

 



3. Výsledky 

 

 

 

121 

 



3. Výsledky 

 

 

 

122 

 

 



4. Diskuze 

 

 

123 

4. Diskuze 

4.1. Protein-proteinové interakce 

 Tato část disertační práce byla zaměřena na studium protein-proteinových interakcí 

za pouţití chemické síťovací reakce proteinů v komplexech s následnou MS identifikací 

kovalentních dimerů. Studovány byly systémy: (1) dimeru lidského regulačního proteinu 

14-3-3, (2) komplexu 14-3-3 a regulační domény tyrosinhydroxylasy, a (3) králičích 

membránových proteinů cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5. Metoda chemického 

síťování je schopna zachytit původně nekovalentní interakce v proteinových komplexech 

za dodrţení fyziologických podmínek reakcí ve vodných roztocích pro potřeby následné 

identifikace konkrétních interagujících aminokyselin pomocí hmotnostní spektrometrie 

s vysokým rozlišením. Jedná se o alternativní metodu určování prostorové struktury 

proteinů k zavedeným metodám nukleární magnetické resonance a rentgenové 

krystalografie, které ale experimentálně nezaručují dodrţení fyziologických podmínek. 

Interakce v dimeru proteinu 14-3-3 

Regulační úloha proteinu 14-3-3 je úzce spojena s jeho samovolnou in vivo 

dimerizací. Dimerický stav proteinu 14-3-3 je zaloţen na elektrostatických interakcích N-

terminálních oblastí (5-21, 58-89) obou zúčastněných podjednotek a je porušen in vivo 

fosforylací serinového zbytku (Ser58) v této oblasti [Aitken 2002].  

Naše experimenty byly prováděny s lidským rekombinantním proteinem 

14-3-3WTa jeho mutantem s jednobodovou záměnou Ser58 za Asp58 (označeným 

14-3-3S58D) jako monomerní formou. Záměna na pozici 58 napodobuje přítomnost 

fosfátové skupiny na Ser58, která slouţí in vivo k rozpojení dimeru proteinu 

14-3-3[Powell 2003]. Postup izolace rekombinantních proteinů včetně primární struktury 

finálních preparátů shrnuje Obrázek 11A a C na str. 124 [Obšil 2001]. 

Nejprve byly provedeny síťovací reakce s proteinem 14-3-3 s neodštěpenou 

purifikační 6×His značkou na N-konci (označení NHis14-3-3WT a NHis14-3-3S58D, 

sekvence viz Obrázek 11C na str. 124). Reakce probíhaly v přítomnosti síťovacího činidla 

1-ethyl-3-[3-dimethyl(aminopropyl)]karbodiimid hydrochloridu (EDC), které spojuje 

karboxylové a aminové skupiny postranních řetězců aminokyselin za vzniku nové amidové 
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vazby. Taková vazba vzniká mezi aminokyselinami přiblíţenými v proteinových 

komplexech na vzdálenost elektrostatických interakcí. V případě přirozené formy proteinu 

NHis14-3-3WT byl produktem síťovací reakce s EDC podle očekávání kovalentní dimer 

dvou podjednotek 14-3-3, který mohl být oddělen na SDS-PAGE (Obrázek 12A, dráha 3, 

strana 125). Nicméně kontrolní monomerní forma tohoto proteinu (NHis14-3-3S58D) 

reagovala za stejných podmínek síťovací reakce také za vzniku kovalentního dimeru 

(Obrázek 12A, dráha 4, str. 125). Protoţe však bylo v literatuře popsáno, ţe mutant 

proteinu 14-3-3 se záměnou Ser58 za Asp58 není schopen přirozeně vytvářet dimery 

[Powell 2003], můţe být důvodem vzniku dimerických produktů přítomná purifikační 

6×His značka na jeho N-konci. Mezi dvěma molekulami NHis14-3-3S58D 

pravděpodobně dochází k nespecifickým interakcím způsobeným silným kladným nábojem 

na histidinové značce. Proto byla pro další síťovací experimenty purifikační značka 

odštěpena thrombinem. 

 

 

Obrázek 11. A. Schéma izolace rekombinantních proteinů 14-3-3WT a jednobodového mutantu 14-3-

3S58D, B. Schéma izolace regulační domény tyrosinhydroxylasy (TH1R), C. Sekvence všech 

izolovaných proteinů. Čistota preparátů byla ověřena pomocí SDS-PAGE a PMF MALDI MS, označení 

proteinů 1433Z_HUMAN a TY3H_HUMAN bylo převzato ze Swiss-Prot databáze. 
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Nové síťovací reakce, které byly prováděny s oběma formami proteinu 14-3-3 bez 

histidinové purifikační značky (14-3-3WTHis a 14-3-3S58DHis, schéma izolace a 

sekvence obou proteinů viz Obrázek 11A a C, str. 124) prokázaly vznik dimerických 

produktů především u přirozené formy 14-3-3WTHis a pouze minoritně u monomerního 

mutantu 14-3- 3S58DHis (Obrázek 12B, dráha 3 a 4). Podle nezostřené zóny dimeru 

mutantu po rozdělení na SDS-PAGE (dráha 4) lze soudit, ţe se jedná o nespecifickou 

interakci podjednotek v koncentrovaném roztoku proteinů (2 M). Nicméně, obě tyto 

formy proteinu 14-3-3 obsahují na N-konci stále ještě tři aminokyseliny navíc v důsledku 

specifického štěpení původní sekvence thrombinem. Tato arteficielní sekvence (Gly(-3), 

Ser(-2), His(-1)) tvoří pouhé 1 % sekvence 14-3-3na rozdíl od původní purifikační 

značky, která se svými 19 aminokyselinami tvoří 7 % sekvence 14-3-3 a podle výsledků 

předchozích síťovacích reakcí svým výrazným kladným nábojem ovlivňuje interakce na 

rozhraní dimeru. Zanedbatelný vliv tří dodatečných zbytků na N-konci 14-3-3 podporují 

data z literatury, kdy Aitken a spol. popsali, ţe threoninový zbytek na N-konci před prvním 

methioninem isoformy 14-3-3 nijak negativně neovlivňuje schopnost této isoformy 

dimerizovat [Aitken 2002].  

Schopnost dimerizovat u obou forem proteinu 14-3-3His po odštěpení 

histidinové purifikační značky byla studována také pomocí H/D výměny (schéma viz   

Obrázek 13, str. 126) [Weiss 2007]. Porovnáním chování přirozeného 

14-3-3WTHis a mutovaného 14-3-3S58DHis v prostředí deuterovaného pufru bylo 

zjištěno, ţe mutace na pozici Ser58 výrazně zvyšuje stupeň deuterace N-terminální oblasti 

Gly(-3) – Leu90. Stupeň deuterace ostatních částí byl u obou proteinů srovnatelný. Jsou-li 

některé oblasti proteinu těsně sbalené, nebo pokud se účastní vzájemných interakcí, 

nebudou vystaveny působení D2O z roztoku a stupeň deuterace bude nízký. Vysoký stupeň  

 

 

Obrázek 12. SDS-PAGE produktů síťovací reakce TH1R a 14-3-3 s EDC (10 μg/mL) A.  NHis14-3-3, 

B. 14-3-3His. Dráha 1: dPTH1R a 14-3-3WT dráha 2: TH1R a 14-3-3WT, dráha 3: 14-3-3WT, dráha 

4: 14-3-3S58D, dráha 5: TH1R a 14-3-3S58D, dráha 6: dPTH1R a 14-3-3S58D. 
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deuterace N-terminální oblasti u 14-3-3S58DHis naopak znamená její vyšší přístupnost 

deuterovanému pufru, protoţe se neúčastní interakcí na rozhraní dimeru, které by ji 

před působením H/D výměny chránily jako v případě 14-3-3WTHis. Experimenty H/D 

výměny tedy spolehlivě prokázaly monomerní stav proteinu 14-3-3S58DHis 

v roztoku.  

 Pomocí techniky síťovacích reakcí s následnou identifikací kovalentních dimerů 

pomocí LC-FT-ICR MS jsme v souladu s literaturou popsali interakce dvou 

predikovaných oblastí na rozhraní dimeru 14-3-3WTHis mezi helixem A jedné 

podjednotky a helixy C a D druhé podjednotky [Aitken 2002]. Konkrétní aminokyseliny 

účastnící se interakce byly určeny na základě LC-MALDI MS/MS experimentů 

s manuálním vyhodnocením fragmentačních spekter (viz Obrázek 3 v publikaci č. 6, str. 

48).   

 Zajímavé je, ţe se nám podařilo kovalentně zachytit interakci aminoskupiny N-

koncového Gly(-3) první podjednotky s místem predikovaným pro vazbu strukturovaného 

A-helixu (Asn4-Glu14) na druhé podjednotce. Taková interakce dosud nebyla popsána 

především proto, ţe v ţádném publikovaném krystalografickém modelu nebyla z důvodu 

vysoké flexibility popsána struktura těchto několika N-koncových aminokyselin. Literatura 

uvádí interakce A-helixu [Aitken 2002; Yang 2006], nikoliv samotného N-konce proteinu. 

Bylo také publikováno, ţe většina nativních isoforem proteinu 14-3-3 má in vivo N-

koncovou skupinu modifikovanou acetylací, která pravděpodobně slouţí k ochraně 

proteinu před působením proteolytických enzymů a můţe být jedním z regulačních 

 

  

Obrázek 13. Schéma experimentu H/D výměny s MS analýzou na dimeru proteinu 14-3-3. Po expozici 

proteinů deuterovanému pufru jsou v různých časových intervalech odebírány alikvoty vzorku, u kterých je 

nejprve zastavena H/D výměna sníţením pH a teploty, poté jsou proteolyticky naštěpeny a peptidové směsi 

z různých časů jsou následně analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie. Vynesením stupně deuterace 

kaţdého peptidu v závislosti na délce expozice deuterovanému pufru jsou získány informace o kinetice 

sbalování celého proteinu nebo proteinového komplexu. 
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mechanismů funkce 14-3-3 v buňce [Fuller 2006]. V našem případě, kdy jsme pracovali 

s rekombinantním proteinem s odštěpenými 16 aminokyselinami z původních 19 tvořících 

purifikační 6×His značku, nebyla N-koncová skupina bráněna ţádnou modifikací, jak bylo 

dokázáno MS experimenty. Chemická síťovací reakce prokázala její vysokou reaktivitu 

v dimeru 14-3-3WTHis a výsledky MS analýzy naznačily moţnou orientaci koncových 

N-terminálních aminokyselin a poprvé popsaly existenci tří dalších iontových interakcí 

v dimeru 14-3-3 (Lys9-Glu81, Gly(-3)-Glu70, Gly(-3)-Glu81). 

Interakce mezi proteinem 14-3-3 a regulační doménou tyrosinhydroxylasy  

Negativní vliv purifikační 6×His značky u rekombinantních proteinů NHis14-3-

3WT a NHis14-3-3S58D jsme pozorovali také u experimentů se substrátem 14-3-3, 

s proteinem tyrosinhydroxylasou [Ichimura, 1988], resp. její N-terminální regulační 

doménou (aminokyseliny 1-157 ze sekvence lidské tyrosinhydroxylasy). Na této regulační 

doméně (TH1R) byla popsána čtyři fosforylační místa (na pozicích 8, 19, 31 a 40) pro 

různé kinasy. Stupeň fosforylace TH1R ovlivňuje aktivitu celé tyrosinhydroxylasy, a 

také její vazbu na proteiny 14-3-3 [Dunkley 2004].  

 Také TH1R byla získána jako rekombinantní protein a postup její izolace, včetně 

přípravy dvakrát fosforylovaného proteinu dPTH1R (pSer19, pSer40) shrnuje Obrázek 

11B na str. 124 [Obšilová 2008]. Síťovací experimenty s EDC mezi NHis14-3-3WT a 

oběma formami TH1R potvrdily v souladu s literaturou [Kleppe 2001] vyšší vazbu dvojitě 

fosforylované formy dPTH1R na NHis14-3-3WT vznikajícími kovalentními dimery 

NHis14-3-3WT:dPTH1R v oblasti 55 kDa (Obrázek 12A, dráha 1, str. 125). Z výsledků 

elektroforézy je dále patrné, ţe kromě těchto dimerických produktů vznikají síťovací 

reakcí s dPTH1R také homodimery NHis14-3-3WT (oblast okolo 60 kDa), popsané jiţ 

dříve jako důsledek nespecifických interakcí N-terminální histidinové značky. Nové 

experimenty s proteiny bez histidinové značky znovu potvrdily vyšší afinitu dvakrát 

fosforylované formy dPTH1R ke 14-3-3WTHis (Obrázek 12B, dráha 1, str. 125). 

 Výsledky následné LC-FT-ICR MS analýzy zesíťovaných peptidů 

heterodimeru 14-3-3WTHis:dPTH1R zachycují vazbu dPTH1R do vazebného místa 

proteinu 14-3-3WTv oblasti okolo Lys49 prostřednictvím obou fosforylovaných serinů 

(Tabulka 4, str. 128). Získaná data neprokázala preferenční vazbu ţádného z těchto serinů 
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a naznačují tak, ţe pravděpodobně existují dvě různé orientace, jakými se dPTH1R váže 

do vazebného místa proteinu 14-3-3WT. Získané výsledky z MS analýzy dále 

naznačují účast N-terminální a C-terminální domény 14-3-3WT na koordinaci dPTH1R.  

 Kontrolní síťovací reakce mezi monomerním 14-3-3S58DHis a dPTH1R vedla 

také ke vzniku kovalentního dimeru 14-3-3S58DHis:dPTH1R (Obrázek 12B, dráha 6, 

str. 125). Mutace na pozici 58 tedy nemá vliv na vazbu dvakrát fosforylované dPTH1R na 

14-3-3S58D. Můţeme tak potvrdit jiţ popsanou skutečnost, ţe monomerní formy 

proteinu 14-3-3 jsou schopné vázat některé substráty nezávisle na dimerickém stavu 

[Woodcock 2003] a to i přesto, ţe dimerický stav 14-3-3 proteinů jednoznačně převládá in 

vivo. LC-FT-ICR MS analýza dimeru 14-3-3S58DHis:dPTH1R potvrdila interakce 

stejných oblastí jako v případě dimeru 14-3-3WTHis:dPTH1R. 

 Získané výsledky síťovací reakce s EDC s následnou LC-FT-ICR MS analýzou 

tedy zachycují vazbu fosforylované regulační domény tyrosinhydroxylasy dPTH1R do 

vazebného místa 14-3-3 a naznačují důleţitou úlohu N-koncové i C-koncové oblasti 14-3-

3 při její správné koordinaci. Ze získaných výsledků nelze usuzovat na preferenci vazby 

jedné nebo druhé fosforylované skupiny (pSer19 nebo pSer40) dPTH1R v aktivním centru 

14-3-3. I přesto tyto výsledky napovídají o terciární struktuře regulační domény 

tyrosinhydroxylasy, která jako jediná část celé molekuly není zachycena v publikovaném 

krystalografickém modelu tyrosinhydroxylasy [Goodwill 1998].  

 

Tabulka 4. LC-FT-ICR MS kovalentního heterodimeru14-3-3WTHis:dPTH1R po reakci s EDC. 

Legenda: pS – fosforylovaný serin, Mox – oxidovaný methionin. 

Získaná 
hodnota [MH]

+
 

Chyba 
(ppm) 

Peptid 14-3-3WTHis Peptid dPTH1R 

2778.3560 0.1 
(12-18) 

LAEQAER 
(17-33) 

RVpSELDAKQAEAIMSPR 

2482.3142 0.6 
(42-56) 

NLLSVAYKNVVGARR 
(17-24) 

RVpSELDAK 

2652.3948 0.5 
(42-56) 

NLLSVAYKNVVGARR 
(39-46) 

QpSLIEDAR 

2822.2302 0.3 
(222-245) 

DNLTLWTSDTQGDEAEEAGEGGEN 
(47-49) 

KER 

2389.1853 0.0 
(121-127) 

MKDGYYR 
(25-37) 

QAEAIMSPRFIGR 

3052.5447 0.8 
(104-122) 

FLIPNASQAESKVFYLKMoxK 
(18-24) 

VpSELDAK 
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Interakce v komplexu membránových proteinů - cytochromu P450 2B4 a cytochromu b5 

Druhým modelem, u kterého jsme pouţili techniku chemického zesítění 

s následnou MS identifikací kovalentních dimerů pro studium protein-proteinových 

interakcí, byl systém dvou membránových proteinů - cytochromu P450 2B4 (CYP2B4) 

a cytochromu b5. Oba proteiny jsou sloţkami systému oxygenas se smíšenou funkcí 

(MFO), který se podílí na metabolismu endogenních látek a xenobiotik. Cytochrom b5 

můţe zprostředkovat přenos elektronu na CYP2B4 a jeho přítomnost můţe v závislosti na 

několika různých faktorech aktivovat ale i inhibovat katalytické působení CYP2B4 [Zhang 

2005].  

 Oba enzymy jsou membránové proteiny a jejich izolace vyţaduje pouţití 

speciálních a šetrných přístupů pro získání funkčního enzymu včetně jeho membránové 

kotvy. V této práci byl izolován cytochrom P450 2B4, cytochrom b5 a NADPH:cytochrom 

P450 reduktasa (CPR; jako nezbytná sloţka MFO systému pro plánované metabolické 

studie) z jaterního homogenátu králíka domácího po předchozí indukci isoformy CYP2B4 

podáním fenobarbitalu [Šulc 2004]. Postup izolace kombinující kroky diferenční 

centrifugace, solubilizace membránových proteinů za pouţití ionogeních a neionogeních 

detergentů, ionexové, afinitní a adsorpční chromatografie shrnuje Obrázek 14 na str. 130 

[Šulc 2010].  

 Přítomnost membránové kotvy u studovaných proteinů CYP2B4 a cytochromu b5 

je velmi důleţitá pro studium jejich interakcí v rekonstituovaném systému v lipidových 

micelách tvořených 1,2-dilauroylfosfatidylcholinem (DLPC), kde zaručuje správnou 

orientaci proteinů v membráně i vůči sobě navzájem. Dosud publikované výsledky byly 

získány pro rekombinantní proteiny zkrácené o N-terminální membránovou část molekuly 

[Im 2011], popř. jako jejich jednobodové mutanty [Bridges 1998], a krystalografické ani in 

silico modely tak nezohledňují důleţitou funkci membránové části při koordinaci 

molekuly. V našem případě ale pracujeme s nativními nezkrácenými proteiny získanými ze 

zvířecího modelu a síťovací reakce zachycující protein-proteinové interakce probíhaly 

v podmínkách, které zachovávají nativní strukturu proteinů (v přítomnosti membrány 

DLPC a ve vodných roztocích). 

Pro síťovací reakce s činidlem EDC bylo nutné nejprve odstranit z finálních 

proteinů detergenty, které byly během izolace pouţívány ke stabilizaci membránových 

proteinů v roztoku, pomocí adsorbce detergentů na silikagel při nízké teplotě a 



4. Diskuze 

 

 

130 

podmínkách minimalizujících adsorpci proteinů na silikagel [Anzenbacher 1984]. Většina 

dříve publikovaných prací předpokládá, že interakce mezi CYP2B4 a cytochromem b5 

je řízena iontovými interakcemi mezi bazickými aminokyselinami na proximální straně 

CYP2B4 a komplementární kyselou oblastí na molekule cytochromu b5 [Bridges 1998]. 

Pro potvrzení tohoto tvrzení byl zkoumán vliv zvyšující se iontové síly (50 – 500 mM 

NaCl) na interakci těchto dvou proteinů. Nicméně, ani metabolické studie 

v rekonstituovaném systému s CPR, ani síťovací reakce s EDC neprokázaly vliv zvyšující 

se iontové síly na kvalitu a kvantitu vznikajícího dimerického produktu mezi CYP2B4 a 

cytochromem b5, který byl na SDS-PAGE stále dobře patrný. Tyto výsledky ukazují, ţe 

kromě iontových interakcí je vazba mezi oběma proteiny řízena také interakcemi 

hydrofóbními, které nejsou ovlivňovány přítomností vysoké koncentrace NaCl. Tyto 

výsledky doplňují  jiţ dříve získaná pozorování [Schenkman 2003].  

LC-FT-ICR MS analýza kovalentního dimeru CYP2B4:cytochrom b5 po síťovací 

reakci s EDC ve čtyřicetinásobném nadbytku odhalila namísto předpokládaných 

 

 

Obrázek 14. Schéma izolace membránových proteinů cytochromu P450 2B4, NADPH:cytochrom P450 

reduktasy a cytochromu b5. Čistota proteinů byla ověřena pomocí SDS-PAGE a PMF MALDI MS, 

označení proteinů bylo převzato ze Swiss-Prot databáze.  
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interakcí bazických aminokyselin na proximální straně CYP2B4 interakce hned tří 

kyselých aminokyselin – Asp134, Glu424 a Glu439, a pouze jediného Lys139. Z toho 

vyplývá, ţe na povrchu molekuly cytochromu b5 jsou kromě popsaných záporně nabitých 

kyselin i bazické aminokyseliny účastnící se interakce s CYP2B4. Zajímavá je také 

skutečnost, ţe aminokyseliny Glu424 a Glu439 na povrchu CYP2B4 zachycené v interakci 

s cytochromem b5 se nacházejí ve vzdálené oblasti proximální strany CYP2B4, u které 

byla předpokládaná interakce výhradně s NADPH:cytochrom P450 reduktasou [Bridges 

1998]. Nicméně, naše data jsou v souladu s obdobnými výsledky síťovacích reakcí s EDC 

na komplexu cytochromu P450 2E1 a cytochromu b5 [Gao 2006], ve kterých byly 

identifikovány Lys428 a Lys434 z této vzdálené oblasti proximální strany cytochromu 

P450 2E1 v interakci s cytochromem b5. Naše data upřesňují vazbu cytochromu b5 na 

CYP2B4 a rozšiřují vazebné místo na CYP2B4 pro cytochrom b5 o oblast v okolí 

sekvence Leu396-Trp452. Současně prokazují, ţe interakce s cytochromem b5 se 

účastní také kyselé aminokyseliny CYP2B4, na rozdíl od všeobecně přijímaného názoru 

o kladné proximální straně CYP2B4 účastnící se vazby s negativně nabitou oblastí 

cytochromu b5. 

 Na základě získaných dat byl vytvořen in silico model interakcí v komplexu 

cytochromu CYP2B4 a cytochromu b5. Tento model naznačil, jakým způsobem můţe 

cytochrom b5 tak výrazně ovlivňovat katalytické působení CYP2B4. Při zadání parametrů 

získaných z výsledků síťovacích reakcí na rozhraní interakcí obou molekul, byly nalezeny 

dvě orientace cytochromu b5 k molekule CYP2B4: (1) orientace propionátu hemu 

cytochromu b5 k proximální straně CYP2B4, a (2) hem cytochromu b5 odvrácený směrem 

od CYP2B4. V první popsané orientaci se cytochrom b5 můţe účastnit přenosu elektronu, 

jak potvrzuje objevená interakce Arg133 z molekuly CYP2B4 s propionátem hemu 

cytochromu b5. Jiţ v dřívější práci [Šulc 2008] byla diskutována interakce této 

aminokyseliny, která v přítomnosti substrátu/inhibitoru navázaného na CYP2B4 opouští 

původní pozici při koordinaci hemu CYP2B4 a obrací se na povrch molekuly, kde můţe 

interagovat právě s cytochromem b5. Navíc, pozice této aminokyseliny je velmi 

konzervovaná, jak bylo zjištěno porovnáním sekvencí čtyř lidských isoforem CYP. Proto 

předkládáme k dalším diskuzím názor, ţe právě Arg133 můţe hrát velmi důleţitou úlohu 

při modulaci aktivity cytochromu P450 působením cytochromu b5 při přenosu elektronu na 

cytochromy P450. Druhá popsaná orientace (s hemem cytochromu b5 odvráceným od 

CYP2B4) se pravděpodobně neúčastní přenosu druhého elektronu v katalytickém cyklu 
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CYP2B4. Můţe ovšem hrát významnou roli v modulaci strukturních změn jak samotné 

molekuly CYP2B4, tak v uspořádání multimerního komplexu MFO systému. Tuto 

domněnku potvrzuje i existence trimeru o molekulové hmotnosti 100 kDa (ve sloţení 

CYP2B4:cytochrom b5 v poměru 2:1) na SDS-PAGE po síťovací reakci mezi 

cytochromem b5 a CYP2B4 s EDC. 
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4.2. Charakterizace a identifikace fungálních proteinů a peptidů  

 Tato část práce byla zaměřena na pouţití hmotnostní spektrometrie pro mapování 

proteinových profilů houbových spór. Předmětem studia byly houby rodů Aspergillus a 

Pseudallescheria, které patří mezi vřeckovýtrusné houby a byly popsané jako jedny 

z nejčastějších původců závaţných invazivních mykóz se špatnou prognózou např. u 

imunikopromitovaných pacientů [Lin 2001]. Naší snahou bylo nalézt unikátní diagnostický 

znak, který by mohl slouţit pro včasnou detekci aspergilóz a scedosporióz. Pro P. boydii 

byl takový metabolit nalezen a charakterizován pomocí hmotnostní spektrometrie a NMR.  

Proteinové profily zástupců rodu Aspergillus 

 Pomocí MALDI-TOF profilování a 1D elektroforézy byly sestaveny proteinové 

profily houbových spór 24 kmenů rodu Aspergillus obsahující také klinické izoláty 

[publikace č. 1]. MALDI-TOF hmotnostně-spektrometrický přístup umoţňuje mapování 

proteinových profilů houbových spór do 20 kDa a elektroforetický přístup zachycuje také 

proteiny větší neţ 20 kDa. Obě metody poskytují komplementární informace o stavu 

proteomu na povrchu spór a mohou přispět k nalezení unikátních znaků pro potřeby včasné 

detekce aspergilóz. Nicméně, mezi pouţitými metodikami existují rozdíly v citlivosti a 

časové náročnosti. Zatímco MALDI MS pracuje s minimálním mnoţstvím 0.3 μg spór 

(10000 spór) na jednu analýzu, netrvá déle neţ několik minut a výsledkem je jedinečný 

profil proteinových signálů, 1D elektroforéza potřebuje více neţ 1600-krát větší mnoţství  

materiálu (0.5 mg) a analýza včetně vizualizace elektroforegramu trvá více neţ 6 hodin. 

Navíc, výsledné elektroforegramy nebyly schopné vzájemně signifikantně rozlišovat 

jednotlivé kmeny rodu Aspergillus podle rozdílných proteinových profilů.  

 Po 1D-SDS-PAGE separaci byla dále provedena identifikace proteinů z oblasti 5–

25 kDa. Po proteolytickém štěpení trypsinem a extrakci peptidů z gelu byly v klinickém 

izolátu pomocí LC-MS/MS experimentu nalezeny proteiny, které mohou souviset 

s virulencí studovaného kmene (hydrofobin, hemolysin, superoxiddismutasa). Přístupem 

zaloţeným na MALDI-TOF proteinových profilech, kdy byly spóry přímo na terčíku 

smíchány s MALDI matricí, byly také nalezeny prokazatelné souvislosti mezi 

proteinovými profily a virulencí druhů, produkcí aflatoxinů či fylogenetickým zařazením 

jednotlivých kmenů. Pouţití MALDI MS profilování intaktních spór nebo jejich 
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proteinových oplachů tak přináší nové moţnosti, jak rychle a specificky rozpoznat původce 

závaţných mykóz na základě kombinace několika unikátních proteinových signálů, čehoţ 

by mohlo být vyuţito ke zlepšení diagnostiky těchto fungálních onemocnění. 

Pseudacykliny jako potenciální „markery“ onemocnění způsobených druhem 

Pseudallescheria boydii 

 Další projekt zaměřený na studium fungálních diagnostických znaků pro včasnou 

detekci invazivních mykóz se zabýval kompletní strukturní charakterizací nalezeného 

sekundárního metabolitu přítomného v myceliu a na spórách druhu Pseudallescheria 

boydii [publikace č. 2]. U dvou klinických izolátů (lidského a zvířecího původu) byl 

pomocí ESI-MS identifikován a na základě MS/MS fragmentací a 2D NMR experimentů 

(Ing. M. Kuzma, PhD., MBÚ AV ČR v.v.i.) charakterizován neribosomální peptid 

cyklické struktury. Tento pseudacyklin A je tvořený cyklickým hexapeptidem ve sloţení 

L-Orn, D-Phe, L-Pro, L-Ile, L-Ile, L-Ile (N-acetyl). Úspěšná charakterizace (určení 

sekvence peptidu, cyklická struktura) byla moţná na základě MS/MS fragmentačních 

spekter měřených na iontové pasti a na FT-ICR hmotnostním spektrometru s vysokým 

rozlišením. GC-MS experiment napomohl určit D/L formu přítomných aminokyselin. 

 Kromě majoritního pseudacyklinu A byly pomocí ESI-FT-ICR identifikovány další 

pseudacykliny (B-E) lišící se od struktury pseudacyklinu A pouze modifikacemi na 

postranních řetězcích. Díky své unikátnosti a výskytu jak v myceliu tak na spórách by 

mohly být pseudacykliny vhodnými diagnostickými znaky pro včasnou detekci mykóz 

způsobených rody Pseudallescheria nebo Scedosporium (anamorf Pseudallescheria), 

které, ač mají podobné symptomy jako aspergilózy, jsou na léčbu Amfotericinem B 

rezistentní. V současné době se pracuje na přípravě protilátek proti nalezenému 

pseudacyklinu A a možnosti zařazení této identifikace do běžných diagnostických 

ELISA testů. 
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4.3. Ostatní proteomické a lipidomické projekty a klinické aplikace 

 V rámci postgraduálního studia v Laboratoři charakterizace molekulární struktury 

na MBÚ AV ČR v.v.i. jsem se zapojila také do dalších výzkumných projektů vyuţívajících 

k identifikaci a charakterizaci biomolekul hmotnostní spektrometrii. Seznámila jsem se tak 

s dalšími experimentálními přístupy MS i způsoby vyhodnocení MS dat v závislosti na 

studovaném systému (lidské leukemické buňky, alergeny pšenice s částečně neznámým 

genomem). 

Oxidace během NALDI-TOF MS jako nástroj pro určování polohy dvojných vazeb 

 Představená metoda přináší zásadní změnu v MS přístupu k identifikaci polohy 

dvojné vazby v molekule peptidů nebo lipidů [publikace č. 3]. MS identifikace byla 

dodnes moţná aţ po úpravě vzorku derivatizací nebo po provedení MS
3
 experimentu

1
, 

který ale umoţňují pouze analyzátory typu iontové pasti. Naše řešení přináší moţnost 

elegantního a rychlého určení polohy dvojné vazby na základě výskytu charakteristických 

m/z signálů produktů oxidace dvojné vazby v hmotnostním spektru měřeném na NALDI 

terčíku (komerčně dostupné, Bruker Daltonics) na běţném TOF analyzátoru. Oxidace a 

následná disociace alifatického řetězce v poloze dvojné vazby je katalyzována výhradně 

samotným nanopovrchem NALDI terče, (u MALDI experimentů nebyla pozorována) a 

není způsobena fragmentací vzorku v hmotnostním analyzátoru.  

 Na příkladu peptidu cyklosporinu A a několika lipidů s nenasycenými mastnými 

kyselinami jsme prokázali, ţe k fragmentaci dochází v relativně krátké době a první 

fragmenty se ve spektru objevují jiţ po 20 minutách po nanesení vzorku na NALDI terčík, 

v závislosti na analyzovaném vzorku. Úplná fragmentace pak byla pozorována po 24 

hodinách. Pozorované fragmenty odpovídají charakteristickým rozštěpením řetězců 

v místech dvojných vazeb společně s oxidací těchto míst. Na základě alespoň minimální 

znalosti povahy analyzované látky (peptid, lipid) je moţné odvodit, jaké struktuře 

odpovídá pozorovaná ztráta a v jakém místě byla původní dvojná vazba. 

                                                 

 
1
 Experiment umoţňuje postupné fragmentace vybrané molekuly, příp. jejích fragmentů a poskytuje detailní 

informace o její struktuře.  Rozšířenější způsob fragmentace pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie 

(MS/MS nebo MS
2
) je schopen prokázat přítomnost dvojné vazby v molekule,  ne však přesně určit její 

polohu.  
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 NALDI-TOF MS představuje rychlý a jednoduchý nástroj pro určování polohy 

dvojné vazby v molekulách peptidů nebo lipidů. Objasnění mechanismu samovolné 

oxidace a fragmentace na NALDI povrchu můţe vysvětlit komplikace, které vznikají při 

analýze směsí neznámých látek. 

Identifikace alergenů v proteomu pšenice  

 V tomto klinicko-proteomickém projektu (ve spolupráci s RNDr. P. Šotkovským, 

PhD., MBÚ AV ČR v.v.i.) byla hmotnostní spektrometrie pouţita jako důleţitý nástroj pro 

identifikaci nových pšeničných alergenů [publikace č. 4]. Alergie na pšeničnou mouku 

postihuje více neţ 6 % dětské a aţ 3 % dospělé populace. Současné diagnostické metody 

jsou bohuţel málo specifické a nedostatečně citlivé (symptomy se mohou u pacientů lišit a 

mohou být ovlivněny dalšími typy alergií). V této práci je publikován postup izolace 

dostatečného mnoţství nativních pšeničných proteinů pro další testování a charakterizaci, 

který by mohl urychlit vývoj nových diagnostických postupů. 

 Z celého proteomu pšenice rozděleného postupně ultrafiltrací, IEF, RP-HPLC a 

SDS-PAGE bylo na základě pozitivních Western blot reakcí se séry pacientů trpících 

alergií na pšeničnou mouku vybráno a pomocí MS identifikováno 27 proteinů, z nichţ 

sedm bylo určeno jako zcela nové alergeny. MS identifikace byla zaloţena na 

peptidovém mapování (tryptické štěpení, modifikace cysteinů, popř. odsolení vzorků) 

technikou MALDI-TOF a prohledávání proti SwissProt nebo TrEMBL databázi 

rostlinných proteinů pomocí programu Mascot. Jednoznačně byly identifikovány proteiny, 

u kterých MOWSE skóre
2
 překročilo hodnotu 57 (Swiss-Prot), resp. 71 (TrEMBL). Pokud 

byla hodnota skóre niţší, byla identita proteinů potvrzena MS/MS experimentem.  

Proteinový profil leukemických buněk JURL-MK1 v apoptóze 

 V proteomickém projektu ve spolupráci s kolektivem laboratoře Buněčné 

biochemie na Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze byly pomocí 2DE a MS 

charakterizovány změny v proteomu lidských buněk chronické myeloidní leukémie 

                                                 

 
2
 MOWSE skóre (MOlecular Weight SEarch) je statistický údaj, který vyjadřuje správnost určení proteinu 

na základě změřené peptidové mapy a zadaných parametrů (databáze, organismus, proteasa, povolená chyba 

MS analýzy). 
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(JURL-MK1) v apoptóze vyvolané přídavkem léčiva Imatinib [publikace č. 5]. Za tuto 

formu leukémie je zodpovědný fúzní protein Bcl-Abl, který výrazně ovlivňuje signální 

dráhy od buněčné adheze aţ po změny v cytoskeletu, a způsobuje postupné hromadění 

zralých granulocytů v kostní dřeni a následně i v krvi. Jeden z účinných léčebných postupů 

je podávání léku obsahujícího imatinib-mesylát, který inhibuje funkce proteinu Bcl-Abl a 

iniciuje apoptózu leukemických buněk.  

 Porovnáním 2D elektroforegramů (pI 3-10) proteomu JURL-MK1 buněk před a po 

působení imatinib-mesylátu bylo vybráno 20 proteinových skvrn se změněnou kvantitou 

exprese. K jejich identifikaci bylo pouţito MALDI-TOF peptidové mapování po 

předchozím tryptickém štěpení proteinů. Tryptické mapy byly prohledány proti SwissProt 

databázi a u identifikací s MOWSE skóre niţším neţ 56 byly provedeny doplňující 

MS/MS experimenty jednoznačně potvrzující proteinové sloţení kaţdého vzorku. Celkem 

bylo pomocí MALDI MS a MS/MS experimentů identifikováno 16 proteinů se změněným 

profilem po působení imatinib-mesylátu, včetně tropomyosinu-alfa, degradovaného F-

aktinu nebo fosforylovaného kofilinu ukazující na narušení uspořádání cytoskeletu buněk 

v apoptóze.  

 Z výsledků dále vyplynulo, ţe v důsledku působení imatinib-mesylátu na JURL-

MK1 buňky došlo ke snížení exprese proteinů 14-3-3 (isoformy ), který se 

hojně účastní interakcí s pro-apoptickými signálními proteiny (Bad, Bax, FOXO). Zároveň 

byl na 2D gelu pozorován posun skupiny skrvn odpovídajících isoformám proteinu 14-3-3 

k niţším molekulovým hmotnostem. Nalezení měnícího se profilu právě tohoto proteinu 

bylo pro naši skupinu zajímavým výsledkem, protoţe řešením struktury proteinu 14-3-3 

metodami hmotnostní spektrometrie se také zabýváme (viz kap. 3.1.1, str. 31). Pomocí 

PMF mapování MALDI MS bylo v tomto případě prokázáno štěpení isoformy theta na 

C-konci v důsledku dějů spojených s apoptózou (Obrázek 15, str. 138). Pro zkrácenou 

formu proteinu 14-3-3 byla jiţ dříve v literatuře popsána zvýšená vazba na pro-apoptické 

proteiny Raf-1 a Bad [Truong 2002]. C-terminální štěpení a celkový úbytek proteinu 

14-3-3 v apoptických buňkách je pravděpodobně přirozený důsledek programované 

buněčné smrti [Kuţelová 2009]. 
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Obrázek 15. PMF MALDI MS spektra (m/z 2000 – 2600) proteinu 14-3-3 v leukemických buňkách 

JURL-MK1 (A) před a (B) po přídavku imatinib-mesylátu dokazují štěpení tohoto proteinu na C-

konci při apoptóze vyvolané přídavkem léčiva.  
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5. Závěry 

 Hmotnostní spektrometrie umoţňuje studovat nejen primární strukturu proteinů, ale 

také terciární a kvartérní strukturu proteinových komplexů. Pouţitá metoda chemického 

síťování s následnou identifikací modifikovaných produktů pomocí hmotnostní 

spektrometrie s vysokým rozlišením přinesla důleţité informace o interakcích flexibilních 

oblastí zkoumaných proteinových molekul. Metoda peptidového mapování a MS/MS 

experimenty umoţňily získat unikátní proteinové profily houbových spór a charakterizovat 

změny v proteomech pšenice a lidských leukemických buněk. Dále byla popsána rychlá a 

spolehlivá metoda pro určování polohy dvojné vazby ve struktuře peptidů a lipidů pomocí 

techniky NALDI-TOF. 

Ze souboru publikovaných původních prací vyjímám tyto zajímavé výsledky: 

 Na proteinových interakcích na rozhraní samovolně vznikajícího dimeru lidského 

regulačního proteinu 14-3-3 se silně podílí zejména N-koncová aminoskupina 

z popsané N-koncové flexibilní části. 

 Rozšířili jsme polohu vazebného místa cytochromu b5 na proximální straně 

CYP2B4 a nalezli interakce, které jsou schopny objasnit přenos elektronu na 

CYP2B4 nebo strukturní modulaci aktivity CYP2B4. 

 Sestavili jsme proteinové profily houbových spór 24 kmenů rodu Aspergillus a 

nalezli souvislosti s jejich fylogenezí a virulencí. U dvou zástupců rodu 

Pseudallescheria jsme identifikovali a následně charakterizovali skupinu 

specifických cyklických peptidů, které mohou být vhodnými diagnostickými znaky 

pro včasnou detekci závaţných invazivních mykóz. 

 Popsali jsme rychlou a jednoduchou metodu identifikace polohy dvojných vazeb ve 

struktuře peptidů nebo lipidů. 

 Určili jsme zcela nové lidské alergeny v pšeničné mouce. 

 Identifikovali jsme změny v proteomu lidských leukemických buněk JURL-MK1 

v apoptóze vyvolané podáním léčiva imatinib-mesylátu, včetně měnícího se profilu 

a C-koncové fragmentace proteinů 14-3-3. 
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