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ABSTRAKT 

 Proteinová rodina chloridových kanálů zastává významnou funkci pro fyziologické 

pochody v organismu. Mechanismus jejich působení však ještě nebyl zcela vyřešen. 

Poškození, či mutace těchto proteinů vyvolávají závažná onemocnění, k jejichž léčbě by 

mohlo pomoci právě popsání transportních mechanismů těchto kanálů. Jelikož se savčí 

chloridové kanály obtížně produkují, jsou experimenty prováděny na prokaryotických 

variantách, jejichž struktura je známa a produkují se s vysokým výtěžkem. Většina 

experimentů je dnes prováděna staticky pomocí krystalografie. 

 V této práci jsme se zaměřili na studium strukturních změn chloridového kanálu 

z E. coli pomocí vodík/deuteriové výměny. Tato metoda umožňuje dynamicky sledovat 

změny konformace proteinu v závislosti na pH a navázaných iontech. Experimenty byly 

prováděny za protonovaného (pH 4,5) a deprotonovaného stavu (pH 7,5) a za 

přítomnosti rozličných aniontů: Cl
−
, SCN

−
, I

−
, F

−
, TAR.(tartarový aniont). Data, která 

jsme získali, potvrzují některé teorie ohledně funkce chloridového kanálu jako 

Cl
−
/H

+
 antiporteru a přinášejí i nové poznatky. 
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ABSTRACT 

 Chloride channel family has been shown to play a significant role in physiological 

homeostasis processes. The function mechanism of these proteins has not yet been 

clearly understood. Their deficiency or mutation causes serious human illnesses. Our 

understanding of the chloride channels’ transporting mechanisms can lead to better 

treatment of these illnesses. As mammalian chloride channels are difficult to prepare 

in laboratory, the experiments are usually done on homologous chloride channels from 

prokaryotic organisms. The structures of prokaryotic chloride channels have been 

solved and moreover they are produced with high yields. Most experiments currently 

use protein crystallography and provide a static picture of the system.  

 This thesis is focused on the study of structural changes of an E. coli chloride 

channel using hydrogen/deuterium exchange. This method enables us to monitor 

dynamic conformation changes dependent on pH and exchanged ions. 

The measurements were done for the protonated (pH 4.5) and deprotonated state 

(pH 7.5) and/or in the presence of various anions: Cl
−
, SCN

−
, I

−
, F

−
, TAR.

 
(tartaric 

anion). The obtained results justified the theories explaining the function of chloride 

channel as Cl
−
/H

+
 antiporter and provided new findings. 

 

 

Subject words 

biochemistry, protein structure, hydrogen/deuterium exchange, mass spectrometry 

Key words 

chloride channel, mass spectrometry, hydrogen/deuterium exchange, recombinant 

protein expression, protein purification,  
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK  

ACN acetonitril 

Amp ampicilin 

APS persíran amonný (z angl. ammonium persulfate) 

BCA kyselina bicinchoninová 

BrCN bromkyan 

BSA hovězí sérový albumin (z angl.. Bovine Serum Albumine) 

CLC chloridový kanál 

DM n-decyl-β-D-maltopyranosid 

DTT dithiotreitol 

ECL elektrochemiluminiscenční kit na vyvolání protilátky 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

FA kyselina mravenčí 

FT-ICR iontová cyklotronová rezonance využívající principu Fourierovy 

 transformace 

Gluex glutamát 148 ve struktuře chloridového kanálu 

Gluin glutamát 203 ve struktuře chloridového kanálu 

H/D vodík/deuteriová výměna 

HEPES (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazin) ethansulfonová kyselina 

HisTag histidinová kotva  

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HXMS vodík/deuteriová výměna spojená s hmotnostní spektrometrií 

L/PMSF roztok leupeptinu ve fenylmethylsulfonyl fluoridu 

LC-MS kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní 

 spektrometrií 

LC-MS/MS kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní 

 spektrometrií 

MALDI desorpce/ionizace laserem za přítomnosti  

MeOH methanol 

Ni-NTA nitrilotrioctová kyselina s navázaným niklem 

OD550 optická hustota při vlnové délce 550 nm 

PMSF fenylmethylsulfonyl fluorid 
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Scent centrální vazebné místo na chloridovém kanálu 

Sext vnější vazebné místo na chloridovém kanálu 

Sint vnitřní vazebné místo na chloridovém kanálu 

SDS dodecylsíran sodný 

SDS-PAGE elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

 dodesylsíranu sodného 

TAR anion kyseliny tartarové 

TCEP tris(2-karboxyethyl)fosfát 

TEMED 1,2-bis(dimethylamino)-ethan 

TOF průletový analyzátor 

Tris-HCl tris(hydroxymethyl)aminomethan 
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1. ÚVOD 

1.1 Cíl diplomové práce 

 Hlavním cílem této práce bylo rekombinantně exprimovat chloridový kanál z E. coli 

a následně ho strukturně charakterizovat pomocí vodík/deuteriové výměny ve spojení 

s hmotnostní spektrometrií. Tento úkol bylo možné rozdělit do několika dílčích částí: 

 namnožit expresní vektor pASK75 s vloženým genem pro tvorbu chloridového 

kanálu, 

 provést produkci ve velkém objemu a následně protein purifikovat, 

 provést optimalizaci podmínek HXMS experimentu 

 provést měření vodík/deuteriové výměny u chloridového kanálu za přítomnosti 

různých aniontů a porovnat získaná data se známými fakty 

Struktura chloridového kanálu byla dosud studována především pomocí krystalografie, 

která není schopna sledovat dynamiku změn proteinu. Právě proto bylo hlavním cílem 

této práce provést strukturní charakterizaci pomocí vodík/deuteriové výměny a získaná 

data porovnat s daty z krystalografických měření. 
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2. TEORETICKÝ ÚVOD 

2.1 Chloridový kanál 

 Rodina chloridových kanálů tvoří skupinu integrálních membránových proteinů, 

které jsou přítomny jak v prokaryotických tak i v eukaryotických organismech.  

V těchto organismech zastávají celou řadu funkcí včetně udržování membránového 

potenciálu, regulaci přenosu chloridových iontů mezi tkáněmi a také kontroly pH 

vezikulů. Fyziologická důležitost chloridových kanálů pro lidský organismus je 

zejména patrná na chorobách, které jsou způsobeny mutací genů zodpovědných za 

tvorbu těchto proteinů [1]. 

 Mezi onemocnění způsobována poškozením CLC patří myotonia congenita. Jedná se 

o vrozenou poruchu kosterního svalstva bez regresivního poškození buněk, projevující 

se opožděnou svalovou relaxací. Rozlišuje se autozomálně dominantní varianta, 

označována jako  Thomsenova choroba, a autozomálně recesivní varianta nazývána 

Beckerova choroba. [2]. Dalším onemocněním zapříčiněným poruchou funkce 

chloridových kanálů je Dentova choroba, způsobující špatnou funkci renálních tubulů, 

doprovázenou vznikem ledvinových kamenů, zvýšeným vylučováním vápníku 

(hyperkalciurie) a také vylučováním malých proteinů. [3]. Jako Bartterův syndrom je 

označována autozomálně recesivní porucha elektrolytické homeostáze, projevující se 

hypokalemickou alkalózou, zvýšeným vylučováním solí vedoucím až k hypotenzi, 

zvýšeným vylučováním vápníku a jeho ukládáním v ledvinách. [4]. K onemocněním 

způsobovaných poškozením CLC patří v  neposlední řadě také osteoporóza [5], nebo 

generalizovaná idiopatická epilepsie, která postihuje asi 0,4% lidské populace. [6]. 

 Před objevením celé této proteinové rodiny se předpokládalo, že prostup Cl
−
 přes 

tyto aniontové kanály je nespecifickým tokem přes membránu. Molekulární klonování 

rozličných zástupců této rodiny vedlo k odhalování bílkovinové sekvence a umožnilo 

studovat strukturně-funkční vztahy. Jednalo se zejména o objevení a naklonování genu 

pro tvorbu CLC-0 z parejnoka elektrického (Torpedo marmorata), které vyústilo 

k založení této rodiny chloridových kanálů. [1] V prvním řadě byla z elektrického 

orgánu parejnoka získána přesná sekvence cDNA kódující chloridový kanál, která byla 

následně in vitro přepsána do mRNA. Ta pak byla použita k produkci chloridového 
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kanálu ve vajíčkách drápatky vodní (Xenopus laevis). [7.] Na začátku 90. let 20. století 

následovalo postupné objevení dalších devíti zástupců (CLC-1 až CLC-7, CLC-Ka a 

CLC-Kb) pomocí homologního klonování. [1]. 

2.1.1 Savčí chloridový kanál 

 Porovnáním genetických sekvencí a funkčních vlastností lze rozdělit savčí 

chloridové kanály do tří větví, jak je znázorněno na Obr. 2.1. 

 

Obrázek 2.1 Schéma rozdělení savčích CLC, jejich nejčastějšího výskytu v tkáních, funkce a 

onemocnění způsobena jejich mutací. Obrázek převzat z [8] a upraven. 

 První větev je označována jako CLC svalového typu. Patří sem zejména CLC-1, 

CLC-2, CLC-Ka a CLC-Kb, někdy do této větve bývá řazeno i CLC-0. Vyznačují se 

vzájemnou shodou sekvence mezi 50 a 60 procenty. Nacházejí se zejména na 

plazmatické membráně a kontrolují proudění chloridových aniontů do buňky a 

membránový potenciál. [1] Chloridový kanál typu CLC-1 se nachází prakticky pouze 

v kosterním svalstvu [9] a je zodpovědný za repolarizaci akčních potenciálů a stabilizaci 

membránového napětí v kosterním svalstvu. [8]. Typ CLC-2 je široce rozšířen 

v tkáních, lze jej nalézt v neuronech, gliových buňkách a srdci. [10] Předpokládá se, 
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že reguluje koncentraci chloridových aniontů uvnitř neuronů a zajišťuje cestu pro 

epiteliální vylučování Cl
−
 stejně jako protein CFTR, tudíž by jeho aktivace mohla být 

účinná při léčbě cystické fibrózy. [8]. Typy CLC-Ka a CLC-Kb jsou velmi blízké 

homology nacházející se v ledvinách v Henleyově kličce, přičemž CLC-Ka v sestupném 

raménku a CLC-Kb ve vzestupném raménku. Zodpovídají za  transepiteliální transport 

chloridových aniontů. Ve vnitřním uchu se pravděpodobně nachází jak CLC-Ka, tak 

CLC-Kb, přičemž se podílejí na transportním systému pro vylučování K
+
 do blanitého 

hlemýždě. [11] 

 Druhá větev zahrnuje typy CLC-3, CLC-4 a CLC-5. Tyto proteiny byly nalezeny 

na membráně vnitrobuněčných vezikul a je pravděpodobné, že jsou důležité pro 

udržování jejich pH [1]. Typ CLC-3 je široce exprimovaným proteinem, který je běžně 

přítomen na membránách endocytického systému, synaptických vezikulech a také 

v endosomálních/lysosomálních kompartmentech. Fyziologická role tohoto kanálu ještě 

nebyla zcela objasněna, ale předpokládá se, že se stará o zvyšování kyselosti buněk 

transportem chloridových aniontů. [8] Typ CLC-4 se vyskytuje ve velkém množství 

tkání, zejména v mozku, kosterních svalech, játrech a ledvinách. Jeho funkce v lidském 

těle nebyla dosud určena. Odhaduje se, že by mohl vytvářet heterodimery s CLC-3 a 

CLC-5 [8]. Poslední typ CLC-5 má z této větve nejužší rozšíření, nachází se hlavně na 

epitelu a to zejména ledvin a střev [12]. Jedná se nejspíš o Cl
−
/H

+
 antiporter, který se 

stará o okyselování vezikul. [8]. 

 Do třetí větve jsou řazeny CLC-6 a CLC-7. [1]. Typ CLC-6 je exprimován prakticky 

jen v nervovém systému [13]. Stále nejsou objasněny jeho transportní vlastnosti, ale má 

se za to, že díky přítomnosti protonového glutamátu by se mohlo jednat o Cl
−
/H

+
 

antiporter. [14] Jeho funkce zatím také nebyla objasněna. Typ CLC-7 je široce rozšířený 

mezi tkáněmi. S CLC-6 sdílí 46% shodné struktury a je zodpovědný za neutralizaci 

elektrického potenciálu tvořeného H
+
-ATPasou. [8]. 

2.1.2 Struktura bakteriálního chloridového kanálu 

 Bakteriální chloridové kanály jsou homodimery skládající se z dvou identických 

podjednotek. Každá podjednotka utváří svůj vlastní pór pro prostup Cl
−
 aniontů. Dalo 

by se zjednodušeně říci, že se vlastně jedná o dva Cl
−
 kanály spojené dohromady. [15]. 
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Tento model byl předpovězen ještě před získáním struktury na základě funkčních 

experimentů prováděných na CLC-0 [1]. 

 Každá podjednotka se skládá z přibližně 460 aminokyselin. [16] Pro porovnání 

chloridové kanály svalového typu u obratlovců obsahují okolo 800 až 1000 

aminokyselin [1]. Aminokyseliny bakteriálního CLC jsou uspořádány do systému  

18 α-šroubovic označovaných A až R (od N-konce po C-konec). Tyto šroubovice tvoří 

opakovaný motiv znázorněný na Obr. 2.2, přičemž N-koncová část polypeptidu 

(šroubovice B až I) je strukturně velmi podobná C-koncové části (šroubovice J až Q). 

Tyto dvě podobné struktury mají opačnou (antiparalelní) orientaci a vytvářejí pseudo-

osovou souměrnost uvnitř membrány. [16]. Osa této zdánlivé souměrnosti odpovídá 

cestě (póru) pro Cl
−
 ionty. Pór uvnitř podjednotky má přibližně tvar přesýpacích hodin 

se selektivním filtrem tvořícím úzký krček, na půli cesty skrz membránu, oddělující 

prostory pro intracelulární a extracelulární roztoky. Selektivní filtr je umístěn na 

pseudo-ose symetrie s pozitivně nabitými N-konci šroubovic αN a αF umístěnými ke 

stabilizaci Cl
−
 aniontu uvnitř membrány. [15] 

 
Obrázek 2.2 Struktura podjednotek chloridového kanálu. N-koncová polovina (A - I) struktury 

je vybarvena zeleně, C-koncová (J - R) modře. Červeně jsou označena místa tvořící selektivní 

filtr. (a) 2D zobrazení – na α-šroubovicích účastnících se vazby Cl
−
 jsou znázorněny parciální 

náboje. (b) 3D zobrazení - červená koule znázorňuje navázaný chloridový anion. Převzato [16] 

a upraveno. 

 Bakteriální chloridové kanály se vyznačují třemi vazebnými místy: Sext, Scen, Sint, 

pojmenovanými podle jejich pozice v kanálu. Tato místa jsou tvořena zbytky 

aminokyselin nacházejících se na N-koncových smyčkách alfa-helixů D, R, F a N. [1] 
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 Uprostřed póru pro ionty se nachází zúžení označované jako Scent. Chloridový aniont 

je zde koordinován amidovými dusíky hlavního řetězce aminokyselin I356 (αN) a 

F357 (αN) a atomy kyslíků z postranních řetězců S107 (αD) a Y445 (αR). Začátek  

α-šroubovice se nachází na I356, amidové* dusíky I356 a F357 proto nejsou zapojeny 

do vodíkových vazeb se samotným proteinem a vytvářejí dusíkovou kolébku pro Cl
−
 

aniont. Ten je z druhé strany v kontaktu s S107 a Y445. Elektrofilní aromatický kruh 

dělá z Y445 dobrého dárce protonů a tím pádem vynikající ligand pro Cl
−
. [15] 

 Druhé vazebné místo Sint pro chloridové anionty se nachází na rozhraní, kde se 

intracelulární roztok potkává se selektivním filtrem. Aniont Cl
−
 je zde na jedné straně 

vázán amidovými dusíky hlavních řetězců z konce α-helixu D (S107) a na druhé 

straně je volně vystaven do intracelulárního vestibulu.[15] Na vnitrobuněčné straně 

tohoto vazebného místa může být místo pro molekuly vody hydratující příslušnou vazbu 

Cl
−
. Tím pádem může být chloridový aniont v místě Sint částečně hydratován.[1] 

 Na opačném konci selektivního filtru se nachází postranní řetězec aminokyseliny 

E148 vložený mezi konce šroubovic αN a αF. V tomto místě, označovaném jako Sext, 

tvoří amidové dusíky pozitivně nabitou klec obklopující případný Cl
−
 anion. Při 

uzavřeném stavu je toto místo obsazeno právě glutamátovým postranním řetězcem 

z E148, který spojuje obě šroubovice vodíkovými vazbami a brání vstupu aniontu.[15]. 

 Vstup H
+
 do systému je zajištěn přes portál tvořený postranními řetězci E202, 

E203 (Gluin) a A404. Dále je zapotřebí, aby bylo obsazené místo  Scent a došlo ke 

konformační změně na I109. Schéma cest pro Cl
−
 a H

+
 je spolu se strukturou 

centrálního hydrofobního regionu (Scent, Sext, Sint) znázorněno na Obr. 2.3., str. 16 [17]  
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 Vstupy na obou koncích póru obsahují bazické (pozitivně nabité) aminokyseliny 

(např. R147 a R451). Distribuce náboje na celém povrchu kanálu vytváří elektrostatický 

potenciál, který pravděpodobně přitahuje Cl
−
 aniont ke vstupu do póru. Oba póry 

v dimeru jsou odděleny velkou vzdáleností a elektronegativním (Cl
−
 odpuzujícím) 

regionem na extracelulárním povrchu. [16] 

 V chloridovém kanálu nedochází k přímému kontaktu mezi Cl
−
 aniontem a plně 

pozitivním nábojem z postranních řetězců lysinů a argininů. Požadované elektrostatické 

prostředí pro aniont pochází z částečně pozitivních nábojů vytvářených dipól 

interakcemi šroubovic a kontaktem s dusíky a kyslíky hlavních a postranních řetězců. 

Lze předpokládat, že plně pozitivní náboj by vytvořil velkou energetickou propast a 

chloridový aniont by se navázal příliš silně. Vypadá to, že evoluce CLC vyústila 
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v částečné náboje, které stabilizují Cl
−
 aniont a zároveň umožňují dostatečnou míru 

iontové difúze.[16] 

2.1.3 Mechanismus transportu 

 Transportní mechanismus pro bakteriální CLC zatím nebyl zcela vyřešen. S největší 

pravděpodobností probíhá formou Cl
−
/H

+
 antiportu, přičemž jsou transportovány dva 

Cl
−
 ionty výměnou za jeden H

+
. Základní schéma možného transportu je zobrazeno na 

Obr. 2.4.  

 

Obrázek 2.4 Základní schéma CLC Cl
−
/H

+
 antiportu. Na volná vazebná místa obou 

podjednotek (A) se naváží čtyři molekuly Cl
−
 (B). Dojde ke konformační změně, která uzavře 

intradelulární vstupy. (C) Navázáním dvou molekul H
+
 se otevřou extracelulární otvory obou 

podjednotek (D). Dojde u uvolnění Cl
−
 (E) a kanál se uzavře na obou koncích (F). Uvolněním 

H
+
 se kanálu otevřou intracelulární otvory a cyklus se může opakovat. Převzato z [18]. 

 Tento teoretický model ukazuje základní vlastnosti antiportu, které byly objeveny 

spojením vázání a odstupování iontu s konformačními změnami proteinu. CLC proteiny 

jsou homodimery, u kterých každá podjednotka obsahuje svoje cesty pro Cl
−
 a H

+
. 

V tomto modelu (ve směru hodinových ručiček) vstupuje Cl
−
 z intracelulární strany 
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membrány do volné transportní cesty CLC (stav A), tam se naváže na vazebná místa a 

tím se vytvoří stav plně zaplněný Cl
−

 ionty, který je stále otevřen dovnitř buňky 

(stav B). Změna struktury proteinu vede k uzavření transportní cesty na vnitřní straně 

membrány a vytvoří stav se zablokovanými Cl
−
 ionty pozorovatelný pomocí 

krystalografie (stav C). Postupné navázání H
+
 iontů z vnější strany membrány (tvořící 

stav D) pak vede k další strukturní změně, která otevře transportní cestu na vnější straně 

membrány a umožní uvolnění vázaných iontů Cl
−
 (stav E). Transport protonů jejich 

transportní cestou na vnitřní stranu membrány (stav F) vede k jejich uvolnění a 

k počátečnímu stavu s transportní cestou pro Cl
−
 otevřenou na vnitřní straně. Pro 

zjednodušení je na modelu znázorněn simultánní transport na obou podjednotkách, ale 

je velmi pravděpodobné, že probíhá také asynchronně. [18]. 

 Podrobnější model transportu (Obr. 2.5) byl představen teprve v nedávné době[19]. 

 

Obrázek 2.5 Transportní cyklus pro Cl
−
/H

+
 výměnu u CLC. Převzato z [19]. 

 Tento model je založen na následujících předpokladech: stechiometrie transportu je 

2 Cl
−
/ 1 H

+
, přičemž E148 zaujímá tři odlišné konformace. Aminokyseliny E148 a 

Y445 tvoří vnější a vnitřní vstupní bránu. Otevírání těchto bran je propojeno přes 
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šroubovici αO, vazba Cl
−
 a H

+
 je synergistická a proton je vyměňován s intracelulární 

tekutinou přes E203. [19] 

 Nejprve dojde ke konformační změně přenašeče v jeho uzavřeném stavu bez 

přítomnosti ligandu (stav 1), při které se otevře vnitřní brána. To umožní navázání dvou 

iontů Cl
−
 na intracelulární straně (stav 2). Toto navázání způsobí posunutí postranního 

řetězce E148 (stav 3), protonaci z vnějšku a aktivuje uzavírání vnitřní brány. Tím 

vznikne plně naložený stavu přenašeče (stav 4). Uzavření vnitřní brány zajistí, že ionty 

Cl
−
 opustí přenašeč a uniknou do extracelulárního prostoru. Glutamát 148 (E184), který 

je stále protonizován, znovu vstoupí do transportní cesty (stav 5) a jeho proton je 

transportován na E203 (stav 6), aby mohl být uvolněn do intracelulárního prostoru. [19]. 
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2.2 Vodík/deuteriová výměna 

 Proteiny hrají velkou roli ve většině biologických procesů včetně replikace DNA, 

dělení buněk, buněčné smrti, imunitní odpovědi a buněčné signalizace. U mnoha 

z těchto procesů se předpokládá, že se na nich podílejí proteinové systémy složené z 10 

a více proteinů. [20] Jedná se o velice komplikované analyty, kdy kromě chemického 

složení (sekvence aminokyselin) musíme sledovat také jejich strukturu (konformaci) a 

dynamiku. [21]. Protein totiž není v roztoku statickou strukturou, pohybuje se, ohýbá se 

a to buď přirozeně, nebo v reakci na externí podnět. Tyto pohyby, označované jako 

proteinová dynamika, se ukázaly být extrémně důležité pro funkci proteinu. [22]. 

Strukturní metody jako rentgenová krystalografie, nukleární magnetická resonance, 

kryoelektronová mikroskopie poskytují detailní informace o struktuře, ale jejich 

značnou nevýhodou je spotřeba velkého množství vzorku o vysoké koncentraci [23]. 

Oproti tomu vodík/deuteriová výměna v kombinaci s hmotnostní spektrometrií vyžaduje 

jen velice malé množství vzorku (500 až 1000 pikomolů).[20] Některé proteiny totiž 

nemohou být pro uvedené strukturní metody vyprodukovány v požadovaném množství, 

dále mohou tvořit agregáty, či se srážet za vyšších koncentrací, nebo jen nejsou vhodné 

pro krystalizaci. Vodík/deuteriová výměna (H/D výměna) je vhodná právě k analýze 

těchto proteinů.[23] Měření deuterace proteinu v závislosti na čase umožňuje sledovat 

konformaci proteinu a její změny vlivem vnějších faktorů. [21] Nemůže však 

poskytnout strukturu o vysokém rozlišení a atomové koordináty. [23] Navíc je struktura 

a dynamika proteinů tak úzce propojena, že žádná analytická metoda sama o sobě 

nemůže poskytnout dostatečné množství a rozmanitost analýz pro komplexní 

proteinovou analýzu. Pouze vzájemná kombinace technik nám umožňuje získat úplnou 

představu o chování a struktuře proteinů. [21] 

 Je to už více než 50 let, co začala skupina vědců okolo Kaj Linderstrøm-Langa 

provádět první experimenty s vodík/deuteriovou výměnou. Linus Pauling v té době 

objevil alfa-helix a beta-skládaný list a předpověděl jejich stabilizaci pomocí 

vodíkových vazeb. Právě Lang vytvořil úplně novou metodu k měření výměny vodíku a 

deuteria a pokusil se otestovat Paulingovi domněnky měřením této výměny.[24] 

 Prvním takovým experimentem bylo zkoumání H/D výměny u prasečího inzulinu. 

Experiment probíhal při teplotě 37 °C a pH = 3,0 a byl ukončen zmražením proteinu 
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na −80 °C, lyofilizací proteinu a vysušením pomocí P2O5 pod vakuem. Obsah deuteria 

byl stanovován pomocí zpětné reakce vysušeného deuterovaného proteinu s obyčejnou 

vodou a porovnáním její hustoty s nedeuterovanou vodou. Hustota byla stanovována 

pomocí gradientové kolony. Výsledkem bylo zjištění, že po 124 hodinách bylo za 

deuterium vyměněno jen 46 z 92 možných vodíků. O nevyměněných 48 vodících bylo 

předpokládáno, že jsou součástí chráněných amidových vazeb, jež se podílejí na tvorbě 

stabilních vnitřních vodíkových vazeb. [25]  

 Následovaly další experimenty, jako zkoumání pH závislosti výměny deuteria za 

vodík u inzulinu. Deuterace probíhala za pH 2,66; pH 3,50 a při pH 3,0, kdy 

následovala úprava pH na 7,1 po lyofilizaci a vysušení vzorku. Z výsledků vyplynulo, 

že ze tří zkoumaných stavů probíhala deuterace nejlépe za pH 7,1 kdy došlo k úplné 

H/D výměně po 3 hodinách. Při pH 3,50 a pH 2,66 probíhala výměna pomaleji a 

nedošlo k výměně tolika vodíků. Při pH 2,66 byla výměna nejhorší. Bylo tedy ukázáno, 

že H/D výměna je závislá na pH.[26] 

 V porovnání s moderními možnostmi byla informace dostupná Langovi velmi 

limitovaná svým rozlišením a dokonce i přesností. On však viděl za tyto limity a brzy 

pokročil dále, než k pouhémů testování vodíkové vazby. [24]. 

 Spolu s Johnem Schellmanem nastínili celé odvětví proteinové dynamiky roky před 

vyřešením první struktury. Toto, společně s jeho experimentální vynalézavostí otevřelo 

dveře ke studiu H/D výměny. [24]. 

2.2.1 Princip reakce 

 Vodík/deuteriová výměna je katalyzována silně bazickými (OH
−
) ionty a silně 

kyselými ( H3O
+
) ionty. Může zde být malý příspěvek H2O molekul na katalýzu za 

podmínek obecně pomalé chemické výměny. Tato omezení pramení z extrémní hodnoty 

kyselé a bazické pKa amidové skupiny. [27] Hodnoty pKa sekundární amidové 

(peptidové) skupiny jsou 18 pro přímou deprotonaci, okolo −2 pro protonaci 

na amidovém karbonylu a přibližně −11 pro protonaci na amidovém dusíku. Hodnota 

pKa pro protonaci hydroxidového aniontu je 15,7 a pKa pro hydroxoniový kation je −2. 

Tyto parametry hrají roli při rovnovážných proton vyměňujících reakcích, které určují 

míru (rychlost) vodík/deuteriové výměny. Slabší kyseliny a báze nemohou účinně 
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soutěžit s katalýzou hydroxidovými a hydroxoniovými ionty. [27]. Stejné principy 

vysvětlují, proč vodíky polárních postranních řetězců vyměňují tak rychle, což je činí 

méně užitečnými. Míra vodík/deuteriové výměny za těchto podmínek je vyjádřena 

vztahem 2.1 

                                        (2.1) 

kde kch je rychlost nechráněné chemické výměny mezi vodíkem a deuteriem, kint,A,  kint,B 

a kint,C jsou přirozené konstanty druhého řádu pro kysele katalyzovanou (A), bazicky 

katalyzovanou (B) a vodou katalyzovanou (C) reakci. [27] 

 Rychlost H/D výměny dosahuje minima mezi pH 2 a 3 a desetinásobně roste se 

změnou pH o jednotku výš, či níž.  

 Výměna u amidů je také velmi citlivá na teplotu, s aktivační energií 17 kcal/mol, což 

znamená nárůst desetkrát na 22 °C. [27]  

 V neposlední řadě je rychlost výměny značně ovlivněna okolními postranními 

řetězci.[27] Například polární postranní řetězce mají tendenci snižovat elektronovou 

hustotu okolních peptidových skupin a tím zvyšovat jejich kyselost. Tento induktivní 

efekt zvyšuje rychlost bazicky katalyzovaného odstraňování protonu z NH a snižuje 

rychlost vazby dalšího protonu, což je rychlost limitující krok v kysele katalyzované 

výměně. Polární postranní řetězce tedy zvyšují pravé rameno závislosti výměny na pD a 

snižují levé.[28] Pro určování ovlivnění postranními řetězci byla zavedena 

zjednodušení, že pouze nejbližší postranní řetězce mají významnou roli na určení míry 

vodík/deuteriové výměny a celkový vliv sousedních řetězců na amid je blízký součtu 

jejich individuálních měřitelných efektů. [29] 

Dále může být vodík/deuteriová výměna citlivá na kinetické a rovnovážné isotopové 

efekty [27]. 

 Rovnovážný isotopový efekt je důsledkem rovnovážného dělení vodíkových izotopů 

mezi amid peptidu a rozpouštědlo, z čeho plyne, že může ovlivňovat řadu míst na 

proteinu při výměně izotopů. Závisí na rozdílné afinitě proteinu a rozpouštědla k dvěma 

rozdílným izotopům. Často bývá pozorovatelný při experimentech s tritiovou výměnou, 

kde je tritium používané ve stopových množstvích. U H/D výměny je těžko 

detekovatelný, jelikož se používají roztoky blízké 100% roztokům D2O, případně H2O. 

Kinetický izotopový efekt ovlivňuje míru výměny a tak může ovlivňovat měření 

proteinové stability. Pro výměnu amidových vodíků je však malý, jelikož výměna není 
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limitována rušením vazeb.[30] 

2.2.2 Kinetika výměny 

 Vodíky nacházející se na amidových vodících peptidové páteře jsou vyměněny za 

deuterium během prvních 10 vteřin inkubace v D2O při pD 7,0. Ve sbalených 

proteinech se některé vodíky vymění rychle, zatímco jiným to může trvat i měsíc. 

Rychlost pro nejpomaleji vyměňující amidový vodík může být až 10
8
 krát nižší než 

u rozvolněné varianty toho samého proteinu.[22] Za ochranu před výměnou s deuteriem 

je takřka vždy zodpovědná vodíková vazba. [31] Téměř všechny vodíky amidové páteře 

proteinu se účastní vodíkové vazby a to buď s jinou částí proteinu, nebo s vodou. Za 

velké snížení rychlosti vodík/deuteriové výměny ve sbalených proteinech je také 

zodpovědný omezený přístup rozpouštědla ke vnitřku proteinu. Je těžké mezi nimi 

rozlišit, jelikož se vyskytují společně. [22] 

 Za fyziologického pH je hlavním mechanismem pro vodík/deuteriovou výměnu 

výměna bazicky katalyzovaná. Ta se může objevit, jen pokud je vodíková vazba 

přerušena za přítomnosti katalyzátoru (hydroxidu) a zdroje nového vodíku (voda). 

Rychlostní konstanta kobs,i pro isotopovou výměnu na každém labilním protonu i 

v nativním proteinu může být popsána rovnicí: 

                  (2.2) 

kde kf,i je rychlostní konstanta pro výměnu i z kompaktně sbaleného stavu a ku,i je 

rychlostní konstanta výměny i pomocí rozbalovacího mechanismu. [32] Jednodušeji 

řečeno kf,i je výměna i z nativní formy proteinu a ku,i je výměna i z rozbalené formy 

proteinu. Výměna ze sbaleného stavu pravděpodobně převládá pro amidové vodíky, 

které se neúčastní vodíkových vazeb v molekule a jsou blízko povrchu. Výměna 

v rozbalené formě proteinu vyžaduje značný pohyb peptidové páteře. Rozvolnění 

k odhalení páteřních amidových míst můžeme rozlišit na lokální (malé regiony) a 

globální (celý protein). [22] Rychlostní konstantu pro výměnu protonu ze sbaleného 

stavu lze získat ze vztahu: 

               (2.3) 

kde βi je faktor pravděpodobnosti, že i je vystaveno vodě a katalyzátoru [32], tedy 
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faktor šance na výměnu ze složeného stavu [22] a kex,i je rychlostní konstanta pro 

výměnu vodíku na každé amidové vazbě peptidu bez struktury, tato hodnota může být 

vypočítána. [28] Hodnota βi se pohybuje v rozmezí od 0 do 1 a je funkcí několika 

parametrů včetně přístupnosti rozpouštědla a intramolekulárních vodíkových vazeb. 

Pokud se blíží 1, je zde vysoká šance, že je vodík zároveň vystaven vodě i katalyzátoru 

a může se tedy vyměňovat[22].Vztah 2.2 může být tímto vztahem upraven na: 

                     (2.4) 

kde Keq je rovnovážná konstanta rozvolňování. Pro rozlišení βi a keq bylo použito NMR 

studií za využití guanidium chlorid [33] Rychlostní konstanta pro výměnu z rozbalené 

formy proteinu závisí na rychlostní konstantě výměny z rozbaleného peptidu, stejně 

jako na rozvolňovací dynamice popsané k1 a k−1, jak je znázorněno ve vztahu 2.4, kde F 

a U jsou zabalená a rozbalená forma. [22] 

   (2.5) 

Pokud je kex,i >> k−1  pak je rychlostní konstanta pro výměnu z rozbaleného stavu dána 

rozbalovací rychlostní konstantou k1. [22] Tento jev se označuje jak EX1 kinetika, nebo 

takoé monomolekulární reakce. [27]. 

            (2.6) 

Avšak za fyziologických podmínek je mnohem častější: k−1 >> kex,i. V tomto případě je 

rychlostní konstanta pro výměnu z rozbaleného stavu dána vztahem 2.6, kde Keq je 

rovnovážná konstanta popisující rozbalovací proces. [22] Tento stav se nazývá jako 

EX2 kinetiky, nebo také jako bimolelukární výměna. [27] 

       
  

   
               (2.7) 

 Zatímco jen některé proteiny podstoupí EX1 kinetiku přirozeně, všechny proteiny 

podstoupí EX2 za fyziologických podmínek. EX2 kinetiku si můžeme představit jako 

spoustu náhlých a náhodných návštěv do stavu schopného výměny. Jenže 

pravděpodobnost výměny během jedné návštěvy je malá. EX1 kinetika je popisována 

jako kooperativní rozbalovací událost zahrnující několik zbytků, které všechny vymění 

před refoldingem (k−1). [22]. EX1 může být vyvolána uměle, například pomocí 

denaturujícího činidla (močovina), kdy močovina znatelně snižuje rychlost skládání 
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proteinu (k−1) ale neovlivňuje rychlost výměny vodíků (kex,i). [34]. Tuto 

monomolekulární reakci (EX1) může také vyvolat zvýšení teploty nad 55 °C za 

pH 5,0. [35]. 

 Některé proteiny mohou obsahovat regiony, které podléhají současně EX1 a EX2 

kinetice. Ty mohou být identifikovány pomocí charakteristického izotopového vzoru na 

hmotnostním spektru. Při EX1 kinetice se nám začne ve spektru tvořit dvojitý pík, který 

se s rostoucím časem deuterace přelévá z jedné strany na druhou. [36]. 

2.2.3 Sledování vodík/deuteriové výměny 

 Nejběžnější postup pro provedení vodík/deuteriové výměny sledované pomocí 

hmotnostní spektrometrie je použití kontinuálního značení (Obr. 2.6, str. 26). Roztok 

proteinu je nejprve inkubován za pokojové teploty, fyziologického pH a v pufru 

tvořeném pouze H2O. Značení je zahájeno naředěním proteinu 10 krát až 20 krát 

identickým pufrem s D2O místo H2O.[20]. Tento způsob naředění poskytne finální 

koncentraci deuteria přes 95%. To slouží jako síla potřebná k posunutí výměny ve 

prospěch deuterovaných iontů. [22] Značení probíhá po různě dlouhou dobu a nakonec 

je ukončeno zhašením reakce úpravou pH vzorku na 2,5 a ochlazením na 0 °C. [20] 

Kontinuální značení je nejvíce účinné pro sledování pomalých strukturních změn, 

řádově hodiny a více. S dostatkem času může být totiž protein úplně deuterován. [37].  
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Obrázek 2.6 Schémata provedení kontinuálního značení a pulzního značení. Reaktantem je 

myšlena látka vyvolávající konformační změnu proteinu. Převzato z [22] a upraveno. 

 Alternativou ke kontinuálnímu značení je značení pulzní (Obr 2.6), které je technicky 

o něco složitější. Protein je nejprve vystaven reaktantu, který vyvolá konformační 

změnu, nebo už se v požadované konformační změně nachází. Reaktantem je nejčastěji 

chemický denaturant, ale může jím být i teplo, změna pH, nebo navázání na substrát. 

Vzorek je vystaven deuteriu jen po velice krátký okamžik (puls) a pouze dobře 

přístupné oblasti vymění vodík za deuterium. Reakce je pak zhášena snížením pH na 2,5 

a teploty na 0 °C. [22]  

 Zvláštní variantou pulzního značení jsou takzvané Quench-flow experimenty 

(Obr. 2.7, str. 27). Pro pomalu se skládající proteiny je možné je provádět ručně, jenže 

většina reakcí probíhá velmi rychle, proto je potřeba použít automatizovaný systém 

stříkaček. Mrtvý čas pro míchání je u většiny komerčních přístrojů v řádu milisekundy. 

Experiment obvykle začíná s plně deuterovaným nesloženým proteinem v D2O pufru, 

který obsahuje vysokou koncentraci denaturujícího činidla. Skládání proteinu je 

zahájeno smícháním této směsi (bod M1) s nadbytkem pufru bez denaturujícího činidla. 

Denaturační činidlo se tím vyředí a může začít skládání proteinu. V tomto a ve všech 
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dalších krocích jsou používány pouze roztoky H2O. Hodnota pH musí být pečlivě 

zvolena, na jednu stranu musí co nejméně probíhat zpětná výměna vodíku za deuterium 

a zároveň je nutné mít podmínky, které podpoří skládání proteinu. Skládání proteinu 

probíhá zvolenou dobu Δtfold, během které mohu začít místa výměny vytvářet 

sekundární a terciérní struktury. Tím dojde k uzamčení příslušných atomů deuteria na 

daném místě. Pulzní značení (bod M2) začíná smícháním vzorku s pufrem pro výměnu, 

který zvýší pH nad 9,5. Deuteriové atomy nacházející se v nesložených oblastech jsou 

velice rychle vyměněny, zatímco atomy ve složených regionech jsou chráněny. 

Po určitém čase Δtlabel je značení ukončeno přidáním zhášecího roztoku (bod M3).[38] 

 

Obrázek 2.7 Schéma provedení Quench-flow experimentu, kde Δtfold označuje čas renaturace 

proteinu a Δtlabel dobu značení proteinu. Převzato z [38] a upraveno. 

 Každé značení je ukončeno zhašením vodík/deuteriové výměny. Nejčastěji se 

provádí okyselením na pH 2,5 a snížením teploty na 0 °C. Pokud je výměna prováděna 

za neutrálního pH, tak jeho snížení na pH 2-3 dojde k zpomalení reakce o 10
4
. Dále 

snížením teploty z 20 °C na 0 °C se sníží rychlost reakce ještě desetkrát. [39, 40] Za 

těchto podmínek je poločas výměny přibližně jedna hodina, to znamená, že 

deuterovanému proteinu, který by byl vystaven 100% roztoku H2O, by trvalo přibližně 

jednu hodinu vyměnit polovinu deuteria zpátky za vodík.[21] 

 Zhašený vzorek může být přímo analzyován pomocí hmotnostní spektrometrie 

k určení průměrné hmotnosti proteinu. Toto měření poskytuje celkovou informaci 

o studovaném proteinu, ale neříká nic o lokálních strukturních změnách. [20] Jednou 

z technik používající analýzu celého neštěpeného proteinu je SUPREX (Stability 
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of Unpurified Proteins from Rates of H/D EXchange). Při této kombinaci H/D výměny 

a MALDI je studována termodynamická stabilita proteinu. Jsou použiti deuterované 

pufry o různých koncentracích denaturujícího činidla, jeko je třeba guanidinium chlorid. 

Denaturující činidlo destabilizuje strukturu, což zvýší rychlost a množství vodíků 

nahrazených deuteriem. Po určitém čase je vzorek analyzován za použití MALDI 

hmotnostní spektrometrie. Výhodou této metody by měla být malá spotřeba vzorku, 

jedna SUPREX analýza odpovídá deseti běžným MALDI analýzám, to při běžném 

protokolu činí asi 10 pmol proteinu, což je mnohem méně, než vyžadují běžně 

používané metody na stanovení temrodynamické stability. [41] 

 Dnes jsou proteiny nejčastěji štěpeny na peptidy a až pak analyzovány. [20] Jedním 

z prvních experimentů na toto téma bylo štěpení cytochromu C z koňského srdce 

zapoužití pepsinu v kombinaci s vodík/deuteriovou výměnou. Experiment vycházel 

z dřívějších prací, kde byly použity kyselé proteázy ke štěpení proteinu ve spojitosti 

s vodík/tritiové výměny. Deuterium navázané na vzniklých peptidech bylo analyzováno 

pomocí HPLC ve spojení s FABMS. Vzorek byl po H/D výměně, štěpen pepsinem a 

separován na HPLC a získané vzorky byly desorbovány vysoce nabitými atomy 

xenonu. Štěpení pepsinem probíhalo při pH 2,6 a 0 °C po dobu 10 minut, tedy za 

podmínek zhášení, proto, aby byla minimalizována zpětná výměny deuteria za vodík. 

[40] Právě kvůli provádění experimentů za podmínek zhášení, okolo pH 2,5 a 0 °C, 

musí být používány kyselé proteázy jako pepsin. [20] Kromě pepsinu byly taky 

zkoušeny experimenty s proteázami typu XIII a XVIII, známé také jako 

aspergillopepsin a rhizopuspepsin. [42] Další kyselou proteázou vhodnou ke štěpení je 

nepenthesin. [43] 

 Také musí být identifikovány peptidy vznikající štěpením, to se většinou provádí 

v oddělené MS/MS analýze. Pomocí štěpení může být deuterium lokalizováno na 

vzniklých krátkých peptidech. Pozice nemůže být omezena na jednotlivé aminokyseliny 

bez použití složitějších metod hmotnostní spektrometrie [20] 
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3. MATERIÁL 

3.1 Použité chemikálie 

 1,2-bis(dimethylamino)-ethan (TEMED) Sigma-Aldrich, SRN 

 (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazin) ethansulfonová kyselina (HEPES) 

  Sigma-Aldrich, SRN 

 α-kyano-4-hydroxyskořicová kyselina Sigma-Aldrich, SRN  

 Acetonitril Merck, SRN 

 Agar Oxoid, USA 

 Agarosa Serva, SRN 

 Akrylamid Sigma-Aldrich, SRN 

 Ampicilin Jersey Lab Supply, USA 

 Anhydrotetracyklin hydrochlorid Sigma-Aldrich, SRN 

 Arginin Sigma-Aldrich, SRN 

 Azid sodný Sigma-Aldrich, SRN 

 Bacto-Trypton Oxoid, USA 

 Bacto-Yeast extrakt Oxoid, USA 

 Bromkyan Sigma-Aldrich, SRN 

 Bromfenolová modř Serva, SRN 

 Coomassie Brilliant Blue R-250 Serva, SRN 

 Deuterium oxid Euriso-top, FR 

 Dihydrogenfosforečnan draselný Lach-Ner, ČR 

 Dithiothreitol (DTT) Sigma-Aldrich, SRN 

 Dodecylsulfát sodný Bio-Rad, USA 

 Dusičnan stříbrný Sigma-Aldrich, SRN 

 Ethanol Lachema, ČR 

 Ethidium bromid Sigma-Aldrich, SRN 

 Ethylendiamintetraacetát Lachema, ČR 

 Ethylmorfolín Sigma-Aldrich, SRN 

 Fenylmethylsulfonyl fluorid (PMSF) Sigma-Aldrich, SRN 

 Fluorid draselný Sigma-Aldrich, SRN 
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 Formaldehyd Sigma-Aldrich, SRN 

 Glukosa Lach-Ner, ČR 

 Glycerol bezvodý Lachema, ČR 

 Glycin Sigma-Aldrich, SRN 

 Hovězí sérový albumin Sigma-Aldrich, SRN 

 Hydrogenfosforečnan draselný Lach-Ner, ČR 

 Hydroxid sodný Lachema, ČR 

 Chlorid draselný Lach-Ner, ČR 

 Chlorid hořečnatý Lachema, ČR 

 Chlorid sodný Lach-Ner, ČR 

 Imidazol Fluka, Švýcarsko 

 Isopropanol Lachema, ČR 

 Jodid draselný Sigma-Aldrich, SRN 

 Jodoacetamid Sigma-Aldrich, SRN 

 Kyselina citronová Lachema, ČR 

 Kyselina fosforečná Fluka, Švýcarsko 

 Kyselina chlorovodíková Lachema, ČR 

 Kyselina mravenčí Fluka, Švýcarsko 

 Kyselina octová Fluka, Švýcarsko 

 Kyselina tartarová Sigma-Aldrich, SRN 

 Leupeptin Sigma-Aldrich, SRN 

 Methanol Lach-Ner, ČR 

 N,N-dimethylformamid Chemapol, ČR 

 N,N-methylen-bis-akrylamid Sigma-Aldrich, SRN 

 n-decyl-β-D-maltopyranosid (Anagrade) Anatrace, USA 

 n-decyl-β-D-maltopyranosid (Solgrade) Anatrace, USA 

 Sacharosa Lachema, ČR 

 Sušené mléko Laktino PML, ČR 

 Thiokyanát draselný Sigma-Aldrich, SRN 

 Thiosulfát sodný Lach-Ner, ČR 

 Tris báze Sigma-Aldrich, SRN 

 Tris(2-karboxyethyl)fosfin (TCEP) Sigma-Aldrich, SRN 



 31 

 Triton X-100 Sigma-Aldrich, SRN 

 Uhličitan draselný Sigma-Aldrich, SRN 

 Voda LC/MS čistoty Thermo, USA 

3.2 Standardy a protilátky 

 1 kb DNA ladder New England Biolabs,USA 

 Monoklonální Anti-polyHistidinová protilátka konjugovaná s peroxidasou 

  Sigma-Aldrich SRN 

 Prestained Protein Marker New England Biolabs,USA 

 SeeBlue Pre-stained Protein Standard Life Technologies, USA 

3.3 Enzymy a inhibitory proteáz 

 DNAsa I Sigma-Aldrich, SRN 

 HindIII endonukleasa New England Biolabs,USA 

  LysC Roche, Švýcarsko 

 Lysosym Sigma-Aldrich, SRN 

 Prasečí pepsin A Sigma-Aldrich, SRN 

 Trypsin Promega, Švýcarsko 

 XbaI endonukleasa New England Biolabs,USA 

3.4 Vektory a bakteriální kmeny 

 Kompetentní buňky E. coli BL21-Gold (DE3) Stratagene, USA 

 genotyp: F– ompT hsdS(rB– mB–) dcm+ Tetr gal λ(DE3) endA Hte 

 Kompetentní buňky E. coli Novablue Novagene, USA 

 genotyp: endA1 hsdR17 (rK12– mK12+) supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac 

 Fʹ[proA+B+ lacIqZΔM15::Tn10] (TetR) 

 pASK75 s CLC insertem prof. Merritt Maduke, USA 
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3.5 Komerční sady 

 High-Speed Plasmid Mini Kit Geneaid Taiwan 

 Geneaid Plasmid Maxi Kit Geneaid, Taiwan 

3.6 Média 

LB médium (Lysogen broth) 

 1% (w/v) Bacto-tryptonu, 0,5% (w/v) Bacto-yeast extraktu, 1% (w/v) NaCl;  

 úprava pH na hodnotu 7,4 hydroxidem sodným a sterilizace 

LB agar 

 připraven stejným postupem jako LB médium, navíc přidáno 1,8% (w/v) agaru 

TB médium (Terrific broth) 

 1,33% (w/v) Bacto-tryptonu, 2,4% (w/v) Bacto-yeast extraktu, 0,44% (v/v) 

bezvodného glycerolu; sterilizace 

Solný roztok pro TB médium 

 0,17M KH2PO4, 0,72M K2HPO4; sterilizace 

3.7 Pufry a roztoky 

Akrylamidová směs pro SDS-PAGE (30%) 

 70 % (v/v) H2O, 29 % (w/v) akrylamidu, 1 % (w/v) N,N-methylen-bis-akrylamidu 

Barvící roztok Coomassie brilliant blue pro SDS-PAGE 

 45 % (v/v) methanolu, 44,75 % (v/v) H2O, 10 % (v/v) kyseliny octové, 

 0,25 % (w/v) Coomassie Brilliant Blue R-250 

Blokovací pufr pro elektropřenos 

 30 mg mL
−1

 sušeného mléka v TBST pufru 

Čistící pufr pro peptidovou mikrokolonu  

 20 % (v/v) acetonitrilu, 20 % (v/v) H2O LC/MS, 20 % (v/v) isopropanolu, 

 20 % (v/v) kyseliny mravenčí, 20 % (v/v) methanolu 
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Eluční pufr pro peptidovou mikrokolonu 

 80 % (v/v) acetonitrilu, 10 % (v/v) H2O LC/MS, 10 % (v/v) isopropanolu, 

 1 % (v/v) kyseliny mravenčí 

Gel loading dye blue 

 Komerční výrobek od firmy New England Biolabs, USA 

Imidazolový pufr pro purifikaci na koloně Ni-NTA 

 100mM NaCl, 20mM Tris-HCl o pH 7,5;  10mM Solgrade DM, 

 400mM imidazol o pH 7,5; přefiltrováno, odvzdušněno 

L/PMSF pro extrakci 

 1,7% (v/v) leupeptin v PMSF 

Matrice pro MALDI-TOF 

 nasycený roztok α-kyano-4-hydroxyskořicové kyseliny v MeOH:ACN:H2O (1:1:1) 

Odbarvovací roztok pro SDS-PAGE 

 55 % (v/v) H2O, 35 % (v/v) ethanolu, 10 % (v/v) kyseliny octové 

Odsolovací pufr pro peptidovou mikrokolonu 

 99 % (v/v) H2O LC/MS, 1 % (v/v) kyseliny mravenčí 

Promývací pufr pro purifikaci na koloně Ni-NTA 

 100mM NaCl, 20mM Tris-HCl o pH 7,5;  10mM Solgrade DM, 

 30mM imidazol o pH 7,5; přefiltrováno, odvzdušněno 

Pufr pro gelovou filtraci 

 100mM NaCl, 10mM HEPES, 10mM Anagrade DM, přefiltrováno, odvzdušněno 

Lyzační pufr pro extrakci 

 100mM NaCl, 50mM Tris-HCl o pH 7,5; 2% (v/v) MgCl2 (50mM),  

 0,02% (v/v) DNAsa I, 0,02% (v/v) lysosym 

NEB 2 pufr 

 Komerční výrobek od firmy New England Biolabs, USA 

Roztok induktoru 

 0,2 mg mL
−1

 anhydrotetracyklin hydrochloridu v N,N-dimethylformamidu 
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Roztok luminolu 

 10% (v/v) 1 M Tris-HCl o pH 8,5; 1% (v/v) luminol 0,45% (v/v) kyselina kumarová,  

Roztok NiCl2 pro kolonu Ni-NTA 

 10 mg mL
−1

 NiCl2 v H2O; přefiltrováno, odvzdušněno 

Roztok peroxidu vodíku 

 10% (v/v) 1M Tris-HCl o pH 8,5; 0,06% (v/v) peroxid vodíku 

Roztok protilátky pro imunodetekci na membráně 

 1:4000 (v/v) Monoklonální Anti-polyHistidinová protilátka konjugovaná 

s peroxidasou v TBST pufru 

SDS pufr 

 10mM Tris-HCl o pH 8,3; 250mM glycin, 0,1% (w/v) SDS, 

TAE pufr 

 2M Tris-HCl o pH 8,0; 1M kyselina octová, 50mM EDTA 

TBS pufr 

 1,4M NaCl, 200mM Tris-HCl o pH 7,6;  

TBST pufr pro elektropřenos 

 10% (v/v) TBS pufru, 1% (v/v) Tween 20 

Uchovávací roztok pro gely z SDS-PAGE 

 10% (v/v) kyselina octová, 1% (v/v) NaN3 

Vyvolávací roztok pro barvení stříbrem 

 30 mg mL
−1

 K2CO3, 10 μg mL
−1

 Na2S2O3, 0,7 μL mL
−1

 formaldehydu 

Vzorkovací pufr pro SDS-PAGE, redukující 

 100mM DTT, 50mM Tris-HCl o pH 6,8, 12% (v/v) glycerol, 4% (w/v) SDS,  

 0,1% (w/v) bromfenolová modř 

Zastavovací roztok pro barvení stříbrem 

 25% (v/v) kyselina octová, 50 mg mL
−1

 Tris-HCl 
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3.8 Pufry pro vodík/deuteriovou výměnu 

Roztok kyseliny citrónové 

 0,5M kyselina citrónová rozpuštěná v H2O nebo D2O 

Roztok hydroxidu draselného 

 0,5M hydroxid draselný rozpuštěný v H2O nebo D2O 

Roztok hydroxidu sodného 

 0,5M hydroxid sodný rozpuštěný v D2O 

Pufr s fluoridovými anionty 

 30mM kyselina citronová, 300mM fluorid draselný, 10mM (H2O) případně 3,7mM 

 (D2O) Solgrade DM; rozpuštěno v H2O nebo D2O; pH, či pD upraveno na hodnotu 

 7,5 hydroxidem sodným 

Pufr s chloridovými anionty 

 30mM kyselina citronová, 300mM chlorid draselný, 10mM (H2O) případně 3,7mM 

 (D2O) Solgrade DM; rozpuštěno v H2O nebo D2O; pH či pD upraveno na hodnotu 

 4,5 nebo 7,5 hydroxidem sodným 

Pufr s jodidovými anionty 

 30mM kyselina citronová, 300mM jodid draselný, 10mM (H2O) případně 3,7mM 

 (D2O) Solgrade DM; rozpuštěno v H2O nebo D2O; pH či pD upraveno na hodnotu 

 4,5 nebo 7,5 hydroxidem sodným 

Pufr s tartarovými anionty 

 30mM kyselina citronová, 100mM kyselina tartarová, 100mM deuterovaný hydroxid 

 draselný, 10mM (H2O) případně 3,7mM (D2O) Solgrade DM; rozpuštěno v H2O 

 nebo D2O, titrováno hydroxidem sodným do rozpuštění, pH či pD upraveno 

 na hodnotu 7,5 kyselinou citronovou 

Pufr s thiokyanátovými anionty 

 30mM kyselina citronová, 300mM thiokyanát draselný, 10mM (H2O) případně 

  3,7mM (D2O) Solgrade DM; rozpuštěno v H2O nebo D2O; pH, či pD 

 upraveno na hodnotu 4,5 hydroxidem sodným 
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Vodný pufr thiokyanátových iontů 

 30mM kyselina citronová, 300mM thiokyanát draselný, 10mM Solgrade DM;  

 rozpuštěno v H2O; pH upraveno na hodnotu 7,5 hydroxidem sodným 

3.9 Přístroje 

 Kolona s obrácenou fází Jupiter C18 Phenomenex, USA 

 parametry: 0,5×50 mm, 5 μm, 300 Å 

 Analytická kolona Ni-NTA GE Healthcare, UK 

 Analytické váhy AL54-IC Mettler Toledo, Švýcarsko 

 Analytické váhy ML104/01 Mettler Toledo, Švýcarsko 

 Automatické pipety Finnpipette ThermoScientific, USA 

 Automatické pipety Gilson Gilson, Francie 

 Centrifuga 5415 Eppendorf Eppendorf, SRN 

 Centrifuga Avanti J-26 XP Beckman Coulter, USA 

 Filtr na stříkačku 0,22 μm, PES, sterilní TPP, Švýcarsko 

 FPLC BioSys 510 Beckman Coulter, USA 

 Hlubokomrazící pult Bio-Freezer Forma Scientific, USA 

 Hmotnostní spektrometr Apex Qe Ultra 9,4 T Bruker Daltonics, SRN 

 Hmotnostní spektrometr Ultraflex III MALDI-TOF/TOF 

  Bruker Daltonics, SRN 

 HPLC Agilent 1200 Agilent technologies, SRN 

 HPLC LC-20AD Shimadzu, Japonsko 

 Kit na SDS-PAGE Mini Protean Tetra Cell Bio-Rad, USA 

 Kolona Micro Bio-Spin™ P-6, Tris pufr Bio-Rad, USA 

 Kolona Superdex75 10/300 GL GE Healthcare, UK 

 Koncentrátor Amicon Ultra-0,5 30K NWML Millipore, USA 

 Koncentrátor Amicon Ultra-15 30K NWML Millipore, USA 

 Magnetická míchačka CB161 Bibby/Stuart, UK 

 Mikrocentrifuga Spectrafuge 16M Labnet, USA 

 Peptidová mikrokolona PeptideMicrotrap Bruker Daltonics, SRN 

 pH metr Orion 2 star ThermoScientific, USA 
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 pH metr φ200  Beckman, USA 

 Předvážky HF-1200G A&D company USA 

 Speedvac Jouan RC 10.10 ThermoScientific, USA 

 Spektrofotometr Denovix DS-11 Denovix, USA 

 Spektrofotometr DU-70 Beckman Coulter, USA 

 Fotodokumentační systém G:Box HR16 Syngene, USA 

 Termostat Thermomixer comfort Eppendorf, SRN 

 Třepačka Sanyo Gallenkamp Ltd., UK 

 Třepačka VSR 23 Grant boekel, USA 

 Ultrazvuková lázeň S30H Elmasonic Elma, SRN 

 Ultrazvukový homogenizér 4710 Cole-Pharmer, USA 

 UV lampa BTS-26.LS Uvitec Cambridge, UK 

 Vortex Zx
3
 VELP scientifica, Itálie 

 Vortex Wizard VELP scientifica, Itálie 

 Zdroj deionizované vody Millipore, USA 

3.10 Programy 

 Data Analysis 4.0 Bruker Daltonics, SRN 

 DeutEx 0.1b6 D. Kavan, P. Man, ČR 

 Flex Analysis 1.3 Bruker Daltonics, SRN 

 Mascot 2.2 Matrix Science, UK 

 mMass 5.5.0 Martin Strohalm, ČR 

 PyMol 1.7.6 Schrödinger LLC, USA 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Příprava expresního vektoru 

4.1.1 Transformace vektoru do kompetentních buněk 

 Na vařiči bylo za neustálého míchání roztaveno 100 mL LB agaru. Po jeho zchlazení 

(na 50 °C) bylo přidáno 100 μL roztoku ampicilinu (Amp) o koncentraci 100mM. 

Roztavený agar s ampicilinem byl nalit do připravených plastových Petriho misek. 

Jakmile agar zatuhnul, byly misky otočeny dnem vzhůru a nechány vyschnout. 

 Zásobní roztok plasmidu pASK75 s genem pro produkci CLC, připravený prof. 

Merritt C. Maduke, a kompetentní buňky E. coli kmen Nova Blue byly přeneseny na led 

a ponechány roztát. Poté byly 2 μL vektoru pASK75 (o koncentraci 1 μg mL
−1

) přidány 

do buněk, opatrně špičkou promíchány a směs byla 20 min inkubována na ledu.  

 Transformace buněk byla provedena pomocí tepelného šoku při 42 °C po dobu 

45 s na vodní lázni. Po tepelném šoku byla umístěna buněčná suspenze na 1 min na led. 

K suspenzi bylo přidáno  800 μL LB média bez antibiotik. Tato směs byla po dobu 

1 hod inkubována při 37 °C, po inkubaci byla centrifugována 4 min při 750×g. Většina 

supernatantu byla odsáta. 

 Ve zbytku supernatantu byly buňky opět resuspendovány a 30 μL bylo naneseno na 

agarosovou misku obsahující Amp (0,1mM). Nanesené buňky byly rozetřeny pomocí 

skleněné hokejky. Po jejich úplném rozetření byly nechány růst přes noc při 37 °C. 

4.1.2 Minipreparace plazmidové DNA 

 Tři narostlé kultury z transformace do kompetentních buněk (4.1.1) byly vypíchnuty 

sterilním párátkem a přeneseny do tří připravených zkumavek obsahujících 2 mL LB 

média s Amp (0,1mM). Zkumavky s přenesenými koloniemi (tzv. noční kultury) byly 

ponechány přes noc na třepačce (250 otáček min
−1

) při 37 °C. 

 K izolaci plazmidové DNA byl použit High-Speed Plasmid Mini Kit. Izolace byla 

provedena dle přiloženého pracovního protokolu poskytnutého výrobcem. Konečnou 

elucí bylo získáno 50 μL roztoku obsahujícího izolovanou DNA. 
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4.1.3 Restrikční analýza DNA 

 Úspěšnost minipreparace plazmidové DNA byla ověřena pomocí restrikční analýzy. 

K 7,4 μL roztoku DNA z mini-preparace byl přidán 1 μL BSA (10%), 1 μL NEB 2 

pufru a 0,3 μL restrikčních endonukleas XbaI (20000 U mL
−1

) a HindIII 

(20000 U mL
−1

). Složení reakční směsi je znázorněno v Tab. 4.1. 

Tabulka 4.1 Reakční směs pro analýzu vzorků z minipreparace plazmidové DNA 

Složka DNA 10× BSA NEB 2 HindIII XbaI 

Objem (μL) 7,4 1 1 0,3 0,3 

Směs byla krátce centrifugována (12000×g) a DNA byla štěpena 90 min při 37 °C. 

Následně byly přidány 2 μL Gel loading dye blue a tímto způsobem připravený vzorek 

byl nanesen na agarosovou elektroforézu. 

4.1.4 Agarosová elektroforéza 

 Byl připraven 1% agarosový gel z 0,5 g agarosy rozpuštěné v 50 mL TAE pufru 

v Erlenmeyerově baňce. Po rozpuštění agaru v mikrovlnné troubě a následném 

ochlazení bylo přidáno 2,5 μL ethidium bromidu (finální koncentrace v roztoku 

740 μg mL
−1

) pro vizualizaci DNA. Jako standard pro určení velikosti úseků DNA byl 

použit 1kB DNA ladder. Elektroforéza byla provedena za konstantního napětí 

10 V cm
−2

. Gely byly prohlíženy pod UV lampou BTS-26.LS a foceny na systému 

G:Box HR16. 

4.1.5 Maxipreparace DNA 

 Pro maxipreparaci plazmidové DNA byly použity klony E. coli, u kterých byla 

předem ověřena přítomnost genu pro produkci CLC (4.1.2). Do 250 mL LB média 

s Amp (0,1mM) bylo přeneseno 100 μL buněčné suspenze a necháno narůst při 37 °C 

na třepačce (220 otáček min
−1

) přes noc. 

 Druhý den bylo 250 mL buněčné suspenze centrifugováno (6000×g) po dobu 15 min. 

Supernatant byl odstraněn a z pelety byla extrahována plazmidová DNA. K extrakci byl 

použit Geneaid Plasmid Maxi Kit a samotná extrakce byla prováděna dle přiloženého 
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protokolu dodaného výrobcem. Plazmidová DNA byla precipitována přídavkem 

isopropanolu a zamražením přes noc na −80 °C. Po rozmrznutí byl roztok 30 min 

centrifugován (12 000×g) při 4 °C. Supernatant byl odstraněn a peleta byla 10 min 

omývána 400 μL 70% ethanolu. Poté následovala další centrifugace (12 000×g) po dobu 

25 min při 4 °C. Supernatant byl opět odstraněn, kyveta s peletou byla otočena dnem 

vzhůru a nechána vyschnout. Po 30 min byla resuspendována ve 400 μL sterilní H2O. 

4.1.6 Stanovení koncentrace a čistoty DNA 

 Koncentrace a čistota získané plazmidové DNA byla zjišťována spektrofotometricky 

měřením absorbance při vlnové délce 260 nm a 280 nm. Absorbance byla měřena 

na 100× zředěném vzorku DNA z maxipreparace (4 μL DNA a 396 μL sterilní H2O). 

Čistota byla stanovena z poměru  λ260/λ280, kdy za čistý vzorek DNA považujeme ten, 

jehož poměr absorbancí je roven 1,8. Přibližná koncentrace byla pak vypočítána 

ze vztahu: 

   ř    ž á                             (4.1) 

kde A260 je změřená hodnota absorbance vzorku při 260 nm, F je faktor naředění vzorku 

a A260;teor. je teoretická absorbance rovna jedné, přičemž předpokládáme, že jí odpovídá 

teoretická koncentrace DNA cteor. rovna 50 μg mL
−1

. 

4.1.7 Restrikční analýza DNA z maxipreparace 

 U plazmidové DNA získané z maxipreparace (4.1.5, str. 39) bylo pomocí restrikční 

analýzy ověřeno, zda obsahuje požadovaný gen. Vzorek plazmidové DNA byl desetkrát 

naředěn a poté bylo odebráno dvakrát 1,2 μL vzorku. První vzorek byl štěpen pouze 

endonukleasou HindIII, zatímco druhý vzorek byl štěpen endonukleasami HindIII a 

XbaI. Objemové množství endonukleas a ostatních složek bylo zachováno jako 

v kapitole 4.1.3, stejně tak i pracovní postup. Obě reakční směsi byly doplněny sterilní 

vodou na celkový objem 10 μL, přesné složené reakční směsi je uvedeno 

 v Tab. 4.2. (str 41.) 
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Tabulka 4.2 Složení reakčních směsí pro analýzu vzorků z maxipreparace DNA 

Složka 
Štěpení HindIII Štěpení HindIII a XbaI 

Objem (μL) 

DNA (0,25 μg μL
−1

) 1,2 1,2 

H2O 7,5 6,2 

NEB 2 pufr 1 1 

BSA 0 1 

HindIII 0,3 0,3 

XbaI 0 0,3 

 Po štěpení plazmidové DNA endonukleasami následovala agarosová elektroforéza 

dle stejného postupu jako je uvedeno v kapitole 4.1.4, str. 39.. 

4.1.8 Transformace vektoru do produkčních buněk 

 Pro transformaci vektoru pASK75 do produkčních buněk byly použity 2 μL 

plazmidové DNA (c = 0,25 μg μl
−1

) získané pomocí maxipreparace (4.1.5, str. 39). 

Postup transformace byl totožný s postupem uvedeným v kapitole 4.1.1, str. 38. Pro 

transformaci byly použity buňky E. coli  kmen Gold. 

4.1.9 Test produkce chloridového kanálu 

 Do čtyř zkumavek obsahujících 1 mL LB média s Amp (0,1mM) byly pomocí 

sterilního párátka přeočkovány čtyři vybrané kolonie transformovaných produkčních 

buněk. Zkumavky byly nechány přes noc na třepačce (250 otáček min
−1

) při teplotě 

37 °C. 

 Ze čtyř narostlých kultur bylo odebráno po 900 μL, které byly 3 min centrifugovány 

(750×g). Supernatant byl odsát a pelety byly resuspendovány v 900 μL TB média 

s Amp (0,1mM). Z každé kultury bylo odebráno dvakrát 20 μL a rozděleno do dvou 

zkumavek obsahujících 2 mL TB média s Amp (0,1mM). Tímto způsobem vzniklo 

celkem osm zkumavek, dvě pro každou noční kulturu. Zkumavky byly nechány při 

37 °C narůst do optické hustoty v intervalu 1,5 až 1,8. 

 Optická hustota byla měřena spektrofotometricky při vlnové délce 550 nm. Jako 
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slepý vzorek byla použita destilovaná voda. Jakmile byla optická hustota 

v požadovaném intervalu, byl k polovině vzorků přidán induktor anhydrotetracyklin 

hydrochlorid rozpuštěný v N,N-dimethylformamidu (0,2 mg mL
−1

). Na 1 mL vzorku 

byl přidán 1 μL roztoku induktoru. Výsledná koncentrace induktoru ve vzorku  byla 

0,2 ng mL
−1

. Na každou kulturu tedy připadala jedna zkumavka s induktorem a jedna 

bez induktoru. Všechny zkumavky byly umístěny na 3 hod na třepačku 

(250 otáček min
−1

) při 37 °C. Po uplynutí 3 hod byl obsah zkumavek 20 min 

centrifugován (750×g), supernatant byl odstraněn a pelety byly zmraženy na −20 °C. 

 Po rozmražení byly vzorky po dobu 5 min centrifugovány (750×g). Zbytek 

supernatantu byl odstraněn a pelety byly resuspendovány ve 130 μL vzorkového pufru 

pro SDS-PAGE. Takto upravené vzorky byly 5 min povařeny a nechány vychladnout. 

Po zchladnutí byly krátce centrifugovány (750×g) a naneseny na polyakrylamidový gel.  

4.1.10 Polyakrylamidová elektroforéza v prostředí dodecylsulfátu sodného 

 Pro separaci vzorků pomocí polyakrylamidové elektroforézy v prostředí 

dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) byl používán 12% separační gel a 5% zaostřovací 

gel. Složení obou gelů je shrnuto v Tab. 4.3. Na gel bylo vždy nanášeno 5 μL standardu 

(SeeBlue Pre-stained Protein Standard, nebo Prestained Protein Marker) a 10 μL 

vzorku. Pro zaputování vzorků bylo použito proudu 15 A na gel. Pro separaci byl proud 

zvýšen na 25 A na gel. Napětí bylo dopočítáváno automaticky. 

 Pro zviditelnění proteinu bylo použito barvení stříbrem (4.1.11), nebo barvení 15 min 

barvícím roztokem Coommasie Brilliant Blue a následně byl gel odbarvován 

odbarvovacím roztokem.  
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Tabulka 4.3 Složení gelů pro SDS-PAGE 

Složka 
12% separační gel (5 mL) 5% zaostřovací gel (1 mL) 

Objem 

H2O 1,6 mL 680 μL 

30 % akrylamidový mix 2,0 mL 170 μL 

1,5M Tris-HCl o  pH 8,8 1,5 mL - 

1,0M Tris-HCl o pH 6,8 - 130 μL 

10% SDS 50 μL 10 μL 

10% APS 50 μL 10 μL 

TEMED 2 μL 1 μL 

4.1.11 Barvení gelů stříbrem 

 Gel z SDS-PAGE (4.1.10) byl nejprve 10 min fixován v odbarvovacím roztoku a 

dalších 10 min v 5% roztoku ethanolu. Následně byl gel důkladně opláchnut od 

ethanolu destilovanou H2O. Poté byl gel 1 minutu máčen v roztoku Na2S2O3 

o koncentraci 0,2 mg mL
−1

, pro zvýšení citlivosti na stříbro. Roztok thiosíranu byl 

opakovaně vypláchnut destilovanou H2O. 

 Barvení stříbrem probíhalo 30 min roztokem dusičnanu stříbrného o koncentraci 

2 mg mL
−1

. Po důkladném vymytí dusičnanu byl gel vyvolán pomocí vyvolávacího 

roztoku. Jakmile proteinové zóny dosáhly požadovaného zbarvení, bylo vyvolávání 

zastaveno zastavovacím roztokem.  

 Vyvolané gely byly uchovávány v 10% roztoku kyseliny octové (v/v) s přídavkem 

1% NaN3 (v/v). 

4.1.12 Elektropřenos proteinů s následnou imunodetekcí 

 Konstrukt chloridového kanálu obsahuje histidinovou kotvu (HisTag) na C-konci. 

Tato je odstraňována až v posledním kroku přečištění. CLC lze tedy detekovat za 

pomoci protilátky proti HisTag. Každému elektropřenosu vždy předcházela SDS-PAGE 

elektroforéza dle postupu uvedeného v kapitole 4.1.10. Dále byla vystřižena 

nitrocelulosová membrána o rozměrech 8,5 × 7,5 cm a 12 kusů filtračního papíru 

o rozměrech 9 × 8 cm. Membrána, filtrační papíry a neobarvený gel z SDS-PAGE byly 
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máčeny 15 min v TBS pufru. Následně byl sestaven sendvič, kdy na anodovou desku 

byla nejprve umístěna plastová maska s výřezem pro gel a následně 6 kusů filtračního 

papíru, membrána, gel a nakonec dalších 6 kusů filtračního papíru. Jednotlivé vrstvy 

byly kladeny pinzetou tak, aby mezi nimi nezůstaly vzduchové bubliny. Vzniklý 

sendvič byl zaklopen katodovou deskou. Přenos proteinu z gelu na membránu probíhal 

po dobu 90 min při napětí 0,8 A cm
−2

. 

 Aparatura byla rozebrána, membrána byla 90 min blokována v blokovacím pufru a 

poté byla promyta pětkrát 5 min v TBST pufru. Po promytí byla naložena do 12 mL 

roztoku protilátky a nechána 2 hod inkubovat při pokojové teplotě, nebo přes noc při 

4°C. Po inkubaci byla protilátka uschována v lednici (4 °C) pro případné další použití a 

membrána byla třikrát 5 min omývána v TBST pufru. 

 K vizualizaci byla použita ECL směs, vytvořená smícháním 0,5 mL roztoku 

luminolu a 0,5 mL roztoku peroxidu vodíku. Membrána byla umístěna na skleněnou 

desku a papírovou utěrkou byl opatrně odsát zbytek TBST pufru. Následně byla ECL 

směs rovnoměrně rozprostřena po celé membráně a nechána 30 s působit. Opět byl 

opatrně odsát přebytek ECL směsi a membrána byla vyfocena na kameře G:Box HR16. 

4.2 Exprese a přečištění chloridového kanálu 

4.2.1 Příprava glycerolové konzervy 

 Pro dlouhodobé uchovávání bakteriální kultury byla vyrobena glycerolová konzerva. 

Ke 100 μL noční kultury z testu produkce (4.1.9, str. 41) bylo přidáno 0,5 mL čerstvého 

LB  média s Amp (0,1mM) a necháno růst přes noc při 37 °C za stálého třepání 

na třepačce (250 otáček min
−1

). Následující den byla kultura 15 min centrifugována 

(750×g) a supernatant byl odstraněn. Získaná peleta byla resuspendována v 300 μL 50% 

roztoku glycerolu a zamražena na −80 °C. 

4.2.2 Velkoobjemová produkce 

 Před samotnou produkcí bylo nejprve nutné připravit buňky, proto byla na misku 

s LB agarem a Amp (0,1mM) natřena pomocí očka glycerolová kultura. Miska byla 

nechána narůst přes noc při 37 °C. Druhý den byla jedna z narostlých kolonií 
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přeočkována do 2 mL LB média s Amp (0,1mM) a nechána narůst přes noc při 37 °C 

na třepačce (250 otáček min
−1

). 

 Pro lepší provzdušnění při produkci bylo TB médium před sterilizací rozděleno po 

450 mL do 2 L Erlenmayerových baněk. Ke každému TB médiu (450 mL) byl 

po sterilizaci přidán příslušný solný roztok (50 mL) a ampicilin (do 0,1mM). Z noční 

kultury bylo odebráno 0,5 mL a 5 min centrifugováno (750×g). Supernatant byl 

odstraněn, pelety byly resuspendovány v 0,5 mL TB směsi a následně přeneseny do 

média v Erlenmeyerově baňce. 

 Baňky byly umístěny do třepačky temperované na 37 °C (220 otáček min
−1

) a buňky 

byly nechány růst do O.D.550 v intervalu od 1,5 do 1,8. Postup měření optické hustoty 

byl stejný, jako je uvedeno v kapitole 4.1.9. 

 Jakmile buňky dosáhly požadované optické hustoty, byl přidán induktor 

anhydrotetracyklin hydrochlorid v N,N-dimethylformamidu o koncentraci 0,2 mg mL
−1

. 

Do každé baňky bylo přidáno 500 μL roztoku induktoru. Tímto způsobem indukované 

buňky byly nechány produkovat chloridový kanál další 3 hod při 37 °C. 

 Po skončení produkce byly kultury rozděleny do 250 mL plastových centrifugačních 

kyvet a centrifugovány (1900×g) po dobu 45 min při 4°C. Supernatant byl odstraněn a 

pelety byly zamraženy na −80 °C. 

 Část buněčné suspenze (1 mL) z každé baňky byla zvlášť centrifugována (750×g) po 

dobu 10 min a po odstranění supernatantu byla resuspendována v 250 μL vzorkovacího 

pufru pro SDS-PAGE a elektropřenos. Přítomnost chloridového kanálu byla zjištěna 

imunodetekcí dle 4.1.12. 

4.2.3 Extrakce 

 Na 1 L TB média určeného pro produkci bylo připraveno 50 mL lyzačního pufru a 

0,5 mL roztoku leupeptinu v PMSF (L/PMSF). Buňky z produkce byly v 250 mL 

kyvetách rozmraženy na ledu a do těchto kyvet bylo rovnoměrně rozděleno 

25 mL lyzačního pufru. Buňky byly pomocí pipety resuspendovány v pufru a poté do 

nich bylo rozděleno zbývajících 25 mL lyzačního pufru. Obsah 250 mL kyvet byl přelit 

do menších 40 mL kyvet. 

 Mezi 40 mL kyvety bylo rovnoměrně rozděleno 250 μL roztoku L/PMSF a každá 

kyveta byla pětkrát 1 min sonikována pomocí sonikační sondy. Po každé sonikaci byla 
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kyveta 2 min nechána v klidu. Po celou dobu sonikování i ustalování byly kyvety 

chlazeny na ledu. Po první sonikaci bylo do kyvet opět rozděleno 250 μL L/PMSF a 

sonikace pokračovala. 

 Po skončení sonikace byl do každé kyvety podle objemu kapaliny navážen Solgrade 

DM (0,241 g na 10 mL objemu kapaliny). Pomocí vortexu byl rozmíchán, kyvety byly 

přilepeny na třepačku a nechány třepat po dobu 2 hod. Po extrakci detergentem 

byly kyvety 90 min centrifugovány (60000×g) při teplotě 10 °C. Supernatant byl slit do 

kádinky, přefiltrován pomocí stříkačky přes jednorázový filtr (0,22 μm, PES, firma 

TPP) a uschován  při 4 °C. 

4.2.4 Purifikace na chromatografické koloně Ni-NTA 

 Před použitím byla analytická kolona Ni-NTA nejprve 15 min nabíjena roztokem 

NiCl2 a poté 30 min promývána promývacím pufrem. Na nabíjení i promývání byl 

použit průtok 1 mL min
−1

. Po promytí kolony byla lahev s promývacím pufrem 

nahrazena odměrným válcem, do kterého byl nalit přefiltrovaný supernatant z extrakce. 

V jedné analýze bylo nanášeno maximálně 50 mL extraktu, jinak docházelo k ucpávání 

kolony a celého systému. Vzorek byl na kolonu nanášen průtokovou rychlostí 

1 mL min
−1

. Po téměř úplném nasátí vzorku byl odměrný válec opět nahrazen lahví 

s promývacím pufrem, kterým byla kolona promývána až do ustálení absorbance. 

 Pro separaci byl zvolen program o délce 80 min s průtokem 1,0 mL min
−1

. Pumpa 

A pumpovala promývací pufr a pumpa B pumpovala imidazolový pufr. Na Obr. 4.1, str 

47, je graficky znázorněn gradient mobilní fáze.  
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Obrázek 4.1 Časový průběh gradientu mobilní fáze při separaci na analytické koloně Ni-NTA. 

Po celou dobu separace byl zachován konstantní průtok 1,0 mL min
−1

. Symbol A značí 

promývací pufr, symbol B značí imidazolový pufr. 

 Po celou dobu separace byla měřena absorbance při vlnové délce 280 nm. Jestliže 

A280 byla nad 0,0250, byly do uzavíratelných plastových zkumavek sbírány frakce po 

3 min, což odpovídalo objemu 3 mL na jednu frakci. Frakce byly po separaci uschovány 

při 4 °C. 

 Z každé frakce bylo odebráno 10 μL a přidáno k 10 μL vzorkového pufru pro SDS-

PAGE. Vzorky nebyly vařeny z důvodu agregace membránových proteinů při vaření, 

ale byly nechány 15 min sonikovat na ultrazvukové lázni a poté 15 min stát 

při pokojové teplotě. Následně byla provedena SDS-PAGE dle postupu uvedeného 

v kapitole 4.1.10, str. 42.  

4.2.5 Zkoncentrování a odštěpení histidinové kotvy 

 Podle výsledků z SDS-PAGE byly vybrány frakce obsahující chloridový kanál a byly 

koncentrovány na objem přibližně 500 μL. K tomu bylo použito koncentrátoru Amicon 

Ultra−15 30K NWML, který byl centrifugován (4000×g) při teplotě 4 °C dokud nebylo 

dosaženo požadovaného objemu. 

 Koncentrovaný protein byl 1 hod inkubován s endonukleasou LysC (finální 
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koncentrace 0,2 ng μL
−1

), čímž byl odštěpen HisTag. Po štěpení vzorku ihned 

následovala gelová filtrace.  

4.2.6 Gelová filtrace 

 Před použitím byla kolona Superdex75
TM

 1 hod promývána pufrem pro gelovou 

filtraci k ustavení rovnováhy. Průtok byl udržován na 0,5 mL min
−1

. Poté byl vzorek 

nastříknut na kolonu, kde byl při průtoku 0,4 mL min
−1 

separován po dobu 60 min. Po 

celou dobu separace byl pumpován pouze pufr pro gelovou filtraci. Detekce byla 

spektrofotometrická, měřením absorbance při 280 nm. Frakce byly sbírány, jestliže 

byla hodnota A280 vyšší než 0,0250. Sběr frakcí probíhal do plastových mikrozkumavek 

vždy po dobu 2 min, což odpovídalo množství 0,8 mL na frakci. Najímané frakce byly 

uschovány při 4°C. 

 Po ukončení separace bylo z každé frakce odebráno 10 μL a následovala příprava 

vzorku dle posledního odstavce 4.2.4. Vzorky byly separovány pomocí SDS-PAGE, dle 

postupu uvedeného v kapitole 4.1.10. 

 Vzorky s předpokládanou přítomností chloridového kanálu byly koncentrovány na 

koncentrátoru na výsledný objem 0,5 mL. 

4.2.7 Stanovení koncentrace proteinu pomocí kyseliny bicinchoninové 

 Pracovní roztok byl připraven smísením 10 μL CuSO4 a 500 μL kyseliny 

bicinchoninové (BCA) v 0,1M NaOH v poměru 1:50 (CuSO4:BCA, v/v). Pro tvorbu 

standardů o známé koncentraci byla připravena kalibrační řada hovězího sérového 

albuminu o koncentracích: 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50 a 2,00 mg mL
−1

. Vzorky 

proteinu byly dvakrát a čtyřikrát naředěny, smísením 1 μL proteinu s požadovaným 

množstvím destilované H2O. 

 Do malé plastové mikrozkumavky (0,5 mL) bylo vneseno 80 μL pracovního roztoku 

BCA a 4 μL vzorku, nebo standardu. Reakční směs byla promíchána pomocí vortexu a 

nechána 1 hod inkubovat při teplotě 37 °C. Po této době byla koncentrace stanovována 

spektrofotometricky měřením absorbance při 562 nm na přístroji DeNovix DS−11. 
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4.3 Ověření identity získaného proteinu 

4.3.1 Štěpení proteinu pomocí trypsinu 

 Ke štěpení byly používány gely z SDS-PAGE obarvené CBB. Nejprve byly 

ethanolem důkladně opláchnuty jak skleněná deska, tak skalpel. Proteinové zóny 

odpovídající mobilitě CLC byly vyříznuty pomocí skalpelu z gelu, nasekány na malé 

kostičky a přeneseny do malé zkumavky (1,5 mL). 

 Pro odbarvení bylo ke  gelu přidáno 100 μL 100mM Tris-HCl o pH 8,8 a 100 μL 

roztoku acetonitrilu (ACN). Roztok byl promíchán na vortexu a 15 min sonikován. 

Supernatant byl odstraněn, a v případě, že byly kostičky gelu stále modré, bylo 

odbarvování opakováno. 

 Po odbarvení byl gel odvodněn přidáním 150 μL ACN, promícháním a následnou 

sonikací po dobu 5 min. Po sonikaci byl supernatant odstraněn a k vysušenému gelu 

bylo přidáno 100 μL roztoku obsahujícího 20mM TCEP v 100mM Tris-HCl o pH 8,8. 

Roztok byl 20 min inkubován při teplotě 95 °C v termobloku. Následovalo odstranění 

supernatantu a opětovné vysrážení gelu pomocí ACN. Supernatant byl odstraněn a ke 

gelu bylo přidáno 70 μL čerstvého roztoku jodoacetamidu (30mM v 100mM Tris-HCl 

o pH 8,8). Směs byla nechána inkubovat 45 min v temnu, poté byl supernatant 

odstraněn a gel byl promyt 150 μL H2O, krátce promíchán a 5 min sonikován. Po 

opětovném odstranění supernatantu byl gel odvodněn pomocí 150 μL ACN. 

Po odvodnění následovalo promíchání, sonikace a odstranění supernatantu, který byl 

nahrazen 150 μL roztoku H2O:ACN (1:1, v/v). Roztok byl po promíchání a sonikaci 

odstraněn. Celý cyklus promytí H2O, odvodnění pomocí ACN a promytí směsí 

H2O:ACN, byl opakován celkem třikrát. Nakonec byl gel vysušen na Speedvacu. 

 Ke gelu bylo přidáno 20 μL naředěného trypsinu (0,5 μg μL
−1

) a necháno přes noc 

štěpit při teplotě 37 °C. 

 Tryptický extrakt byl přenesen do čisté mikrozkumavky. Ke gelu bylo přidáno 

100 μL 1% roztoku kyseliny mravenčí (FA). Směs byla promíchána vortexem a 5 min 

sonikována. Získaný supernatant byl přidán k uschovanému tryptickému extraktu. Poté 

bylo ke gelu přidáno 100 μL roztoku 90% ACN s 1% FA, promícháno vortexem a 

5 min sonikováno. Získaný supernatant byl znovu přidán k tryptickému extraktu. 

Nakonec bylo ke gelu přidáno 100 μL 1% roztoku FA, promícháno, sonikováno a 
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finální supernatant byl přidán k tryptickému extraktu.  

4.3.2 Štěpení proteinů pomocí bromkyanu 

 Pro štěpení bromkyanem (BrCN) byl použit stejný postup jako pro štěpení trypsinem 

(4.3.1). Místo trypsinu byl použit roztok BrCN o koncentraci 20 mg mL
−1

 

v 70% trifluoroctové kyselině (v/v). Směs v mikrozkumavce byla uzavřena do skleněné 

lahve a umístěna přes noc do digestoře. 

 Před extrakcí peptidů byl nejprve roztok BrCN vysušen pomocí SpeedVacu a až poté 

bylo přistoupeno k extrakci jako u trypsinu. 

4.3.3 Odsolování peptidů 

 Po štěpení proteinu na jednotlivé peptidy bylo nutné zbavit peptidy solí, které by 

mohly ovlivňovat analýzu pomocí hmotnostní spektrometrie. K odsolení byla použita 

peptidová mikrokolona MicroTrap (Bruker Daltonics). Roztok získaný po extrakci 

peptidů z gelu bylo nejprve nutné desetkrát naředit H2O pro snížení procentuálního 

obsahu ACN, jinak by se na mikrokoloně nezachytával. 

 Peptidová mikrokolona byla promyta pomocí 250 μL čistícího roztoku. Následně 

byla ekvilibrována 250 μL odsolovacího roztoku a poté přes ni byl protlačen celý objem 

vzorku. Peptidy byly nachytány na mikrokolonu, zatímco kapalina volně protekla. 

Zachycené peptidy byly odsoleny 250 μL odsolovacího roztoku a uvolněny pomocí 

25 μL elučního roztoku. Odsolené peptidy byly vysušeny na SpeedVacu a zamrazeny 

nebo přímo podrobeny MS analýze. 

4.3.4 Měření hmotnostního spektra pomocí MALDI-FT-ICR 

 Pro analýzu peptidů vzniklých štěpením chloridového kanálu byly vzorky nejprve 

resuspendovány v 25 μL roztoku 0,5% kyseliny mravenčí (v/v). Poté bylo 0,6 μL vzorku 

naneseno na MALDI desku a necháno uschnout na vzduchu při laboratorní teplotě. 

Zaschnuté vzorky byly převrstveny 0,6 μL naředěné kyseliny α-kyano-4-

hydroxyskořicové, která je vhodnou matricí pro analýzu peptidů pomocí ionizace 

MALDI. Po zaschnutí matrice byla provedena analýza vzorku na přístroji Apeq Qe. 
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Měření probíhalo v rozsahu 500-5000 a.m.u. Pro kalibraci byl použit peptidový 

kalibrační standard II. Zpracování dat probíhalo v programu mMass [44] a výsledná 

data byla porovnána s knihovnou peptidů vzniklých in silico štěpením chloridového 

kanálu pomocí zvoleného štěpícího činidla (trypsin či BrCN). 

4.3.5 Měření hmotnostního spektra pomocí MALDI-TOF 

 Celý protein byl pro ověření správné hmotnosti analyzován na přístroji Ultraflex III. 

Na MALDI desku byl nanesen 1 μL získaného proteinu a ihned převrstven 1 μL 

kyseliny sinapové. Měření probíhalo v rozsahu od 10 000 Da do 65 000 Da v lineárním 

módu. Přístroj byl kalibrován pomocí kalibračního standardu ProtMix III BDAL 

s rozsahem 22,3 až 66,6 kDa. 

4.4 Měření vodík/deuteriové výměny 

4.4.1 Převádění proteinu a jeho zkoncentrování 

 Pro převedení proteinu do pufru o požadovaném složení bylo použito Micro Bio-

Spin
TM

 P-6 kolonek naplněných Tris pufrem. Bylo postupováno dle protokolu dodaného 

výrobcem, přičemž na kolonku bylo nanášeno 75 μL proteinu. Po celou dobu převádění 

byla centrifuga chlazena na 4 °C. 

 Ve všech případech, kromě převádění do pufru obsahujícího chloridové ionty, bylo 

převádění opakováno třikrát pro odstranění zbytkových chloridových iontů obsažených 

v pufrech pro přečištění proteinu. Poprvé byl CLC převeden do pufru o pH 4,5 a pak 

dvakrát do pufru o požadovaném pH. 

 Pro opětovné koncentrování proteinu byly využity koncentrátory Amicon Ultra-0,5. 

Zkoncentrování probíhalo pomocí centrifugace (12 000×g) při teplotě 4 °C. Protein byl 

koncentrován na 25 μL a získán z koncentrátoru otočením patrony dnem vzhůru a 

centrifugací (1000×g) 2 min při 4 °C. 

4.4.2 Vodík/deuteriová výměna 

 Výměna vodíku za deuterium byla zkoumána ve dvou sadách. První sadou bylo 

měření vodík/deuteriové výměny při stavech uvedených v Tab. 4.4, str 52.. Výměna 
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byla prováděna v definovaných časových intervalech: 20 s, 60 s (1 min), 120 s (2 min), 

632 s (10,5 min), 1897 s (31,62 min), 3795 s (63,25 min), 20 000 s (5,55 hod), 60 000 s 

(16,7 hod) a 120 000 s (33,33 hod). Při takto zvolených časech dojde po opravě 

rychlosti H/D výměny k protnutí pH křivek vždy alespoň na dvou místech. 

Tabulka 4.4 Zkoumané podmínky H/D výměny u 1. sady měření 

Zkoumaný 

ion 
pH 4,5 pH 6,0 pH 7,5 

Cl
−
 ANO ANO ANO 

I
−
 ANO ANO ANO 

 Druhá sada měření byla prováděna v šesti časových bodech: 20 s, 120 s (2 min), 

632 s (10,5 min), 3795 s (63,25 min), 20 000 s (5,55 hod), 120 000 s (33,33 hod) a za 

několika různých podmínek shrnutých v Tab. 4.5, které byly navozeny převedením 

proteinu do příslušného pufru. 

Tabulka 4.5 Zkoumané podmínky H/D výměny u 2. sady měření 

Zkoumaný ion Cl
−
 I

−
 SCN

−
 TAR. F

−
 

pH 7,5 ANO ANO ANO ANO ANO 

pH 4,5 ANO ANO ANO NE NE 

 Pro prvních pět časových bodů byla připravena společná reakční směs smísením 

5 μL proteinu (5,4 μg μL
−1

) a 45 μL příslušného deuterovaného pufru. Bylo tedy 

připraveno 50 μL proteinu v deuterovaném pufru s 0,44mM Solgrade DM. 

V příslušných časových intervalech bylo z reakční směsi odebráno 10 μL a přidáno 

k 90 μL příslušného zhášecího roztoku a směs byla okamžitě zamrazena v tekutém 

dusíku. V případě  pH 7,5 se jednalo o 19mM H3PO4, u pH 6,0 o 17mM H3PO4 a 

u pH 4,5 o 12mM H3PO4. Takto připravená směs obsahovala 5,4 μg proteinu, 

požadovaný typ iontu a 0,044mM Solgrade DM. Vzorky byly následně umístěny do 

hlubokomrazícího pultu na −80 °C. 

 Poslední časový bod, 120 000 s (33,33 hod), byl připraven zvlášť z důvodu lepšího 

časového rozvržení experimentu. Byl pipetován 1 μL proteinu a přidán do 9 μL 

deuterovaného pufru. Po uplynutí daného času byla směs přenesena do 90 μL zhášecího 
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roztoku a zamrazena. 

 Zároveň byly připraveny i nedeuterované vzorky. Postup přípravy byl stejný jako 

u deuterovaných vzorků, ale místo pufru s deuteriem byl použit pufr s H2O. 

4.4.3 MS analýza 

 Analýzy deuterace jednotlivých vzorků byly prováděny pomocí LC-MS systému, 

sestávajícího se ze dvou HPLC zařízení a hmotnostního spektrometru Apex Qe Ultra 

(Bruker Daltonics). Tento instrument využívá princip iontové cyklotronové rezonance 

spojené s Fourierovou transformací (FT-ICR-MS) a je vybavený supravodivým 

magnetem o síle 9,4 T. Instrument byl před analýzou externě kalibrován pomocí 

argininových klastrů.  

 Separační systém se skládal ze dvou ventilů (dávkovací a přepínací), které byly 

namontovány na hliníkové desce a vzájemně propojeny. Dávkovací ventil, osazený 

smyčkou o objemu 100 μL, byl napojen na HPLC pumpu Shimadzu LC-20AD, která 

izokraticky pumpovala mobilní fázi (0,4% kyselina mravenčí) průtokem 100 μL min
−1

. 

Ze smyčky byl roztok zaváděn na druhý ventil, kde procházel (v počáteční pozici 

ventilu) mikrokolonou (Peptide Microtrap). Zde byly peptidy zachyceny a odsoleny. 

Druhá HPLC pumpa, Agilent Technologies 1200, zajišťovala gradientovou separaci na 

analytické koloně (Jupiter C18, reverzní fáze, 0,5×50 mm, 5 μm, 300 Å). V počáteční 

pozici přepínacího ventilu byla kolona ekvilibrována průtokem 10% fáze B. Po odsolení 

peptidů na mikrokoloně byl ventil přepnut do druhé pozice a mikrokolona byla zařazena 

mezi separační HPLC a analytickou kolonu. Okamžitě byl spuštěn gradient Tab. 4.6, str. 

55 a Obr 4.3, str 55. Separační HPLC pracovalo za průtoku 0,5 ml min
-1

, který byl 

následně dělen a na kolonu byl ponechán průtok 15 μL min
−1

. Použité mobilní fáze 

byly: A (0,4% kyselina mravenčí v 2% acetonitrilu); B (0,4% kyselina mravenčí v 95% 

acetonitrilu). Schéma zapojení systému pro analýzu H/D výměny je na Obr. 4.2., str. 54 

Kvůli minimalizaci zpětné výměny byl celý systém (ventily, kolona a mikrokolona) 

ponořen do lázně voda-led. 
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Obrázek 4.2 Schéma zapojení systému pro analýzu HD výměny. Vstupní ventil pro nástřik 

vzorku je označen jako V1, přepínací ventil jako V2. Zkratka FA je použita pro kyselinu 

mravenčí, zkratka ACN pro acetonitril. MicroTrap označuje použitou peptidovou mikrokolonu, 

Jupiter C18 pak analytickou kolonu s reverzní fází. Obrázek převzat od Mgr. Alana Kádka a 

upraven. 

 Z důvodů reprodukovatelnosti retenčních časů byl zachováván stejný cyklus analýzy 

všech měřených vzorků. Pro uvedení systému do tohoto cyklu byl nejprve dvakrát 

nastříknut slepý vzorek. Jako slepý vzorek byl používán čistící pufr pro peptidovou 

mikrokolonu.  
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Tabulka 4.6 Poměr rozpouštědel A a B při MS analýze slepého vzorku 

čas (min) Rozpouštědlo A (%) Rozpouštědlo B (%) 

0. 90 10 

3. 90 10 

4. 1 99 

5. 99 1 

6. 1 99 

7. 99 1 

8. 1 99 

9. 90 10 

13. 90 10 

 

Obrázek 4.3 Časový průběh gradientu mobilních fází při MS analýze slepého vzorku. Po celou 

dobu analýzy byla udržována konstantní průtoková rychlost 15 μL min
−1

. Symbol A byl použit 

pro 0,5% kyselinu mravenčí v 2% acetonitrilu, symbol B zastupoval 0,5% kyselinu mravenčí 

v 95% acetonitrilu. 

 Před koncem analýzy prvního slepého vzorku (20 s) začala simulace štěpení druhého 

slepého vzorku a cyklus se opakoval. U analýzy druhého slepého vzorku bylo 

100 s před koncem zahájeno rozmrazování reálného vzorku. 
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 Reálný vzorek H/D výměny byl vyndán z −80 °C a rozmražen na vortexu, což trvalo 

přibližně 70 sekund. Následně byl 10 sekund nechán na ledu a bylo k němu přidáno 

takové množství pepsinu ve formě roztoku, jaké odpovídalo množství proteinu (5,6 μg 

pepsinu na 5,4 μg CLC). Vzorek byl pepsinem 2 min štěpen na ledu při 0 °C. 

 Ihned po štěpení byl vzorek nastříknut na dávkovací smyčku a metoda, trvající 

28 min, byla zahájena současně s otočením vstupního ventilu. Vzorek se nechal 3 min 

odsolovat na peptidové mikrokoloně a poté byl otočením přepínacího ventilu vypuštěn 

na analytickou kolonu. Ve 4. min bylo zahájeno sbírání hmotnostních spekter, které 

trvalo do 22. min. Po ukončení sběru dat byl přepínací ventil vrácen do původní polohy 

a na peptidovou mikrokolonu byl pro pročištění nastříknut promývací roztok. Do 

28. min probíhalo čištění systému a ustalování rovnováhy. Podrobný popis mísení 

rozpouštědel A a B v průběhu analýzy je zaznamenán v Tab. 4.7 a znázorněn 

na Obr. 4.4, str. 57. 

Tabulka 4.7 Poměr rozpouštědel A a B při MS analýze vzorku 

čas (min) Rozpouštědlo A (%) Rozpouštědlo B (%) 

0 90 10 

3 90 10 

15 75 25 

15,01 1 99 

19 1 99 

20 99 1 

21 1 99 

22 99 1 

23 1 99 

24 90 10 

28 90 10 
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Obrázek 4.4 Časový průběh střídání mobilních fází při MS analýze vzorku. Při analýze byl 

udržován konstantní průtok 15 μL min
−1

. Rozpouštědlem A byla 0,5% kyselina mravenčí v 2% 

acetonitrilu, rozpouštědlem B byla 0,5% kyselina mravenčí v 95% acetonitrilu. 

 Rozmrazování dalšího vzorku začalo opět 100 sekund před koncem metody. Vzorky 

byly analyzovány postupně od nejkratšího času H/D výměny, k tomu nejdelšímu. Mezi 

jednotlivými podmínkami H/D experimentů byl systém vždy pročištěn jedním slepým 

vzorkem. Získaná data byla vyhodnocována pomocí programů DataAnalysis (Bruker) a 

DeutEx (Kavan, Man). Interpretována byla na struktuře CLC (PDB označení 1KPK) 

v programu Pymol 1.7.6. 

4.4.4 MS/MS analýza 

 Štěpení proteinu pepsinem pro MS analýzu bylo optimalizováno pomocí peptidového 

mapování za použití LC-MS/MS analýzy. Bylo testováno štěpení 5 minut při 10 °C za 

přítomnosti 10mM Solgrade DM a 2 minuty při 0 °C za následujících koncentrací 

Solgrade DM: 10mM; 0,9mM; 0,5mM a 0,1mM. Vzorky byly připraveny z 3,7 μL CLC 

(19,98 μg), 4,76 μL pufru o pH 7,5 s chloridovými ionty a 76,2 μL zhášecího roztoku 

19mM H3PO4.  Koncentrace Solgrade DM byla regulována různou koncentrací v pufru 

s chloridovými ionty. Vzorek byl dobře promíchán a nechán krátce vychladit na ledu. 

Poté bylo přidáno 20 μg pepsinu ve formě roztoku a protein byl nechán 2 min štěpit 
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na ledu při 0 °C, či 5 min na vodní lázni při 10 °C.  

 Zapojení separačního systému bylo stejné jako při LC-MS analýze (4.4.3). Vzorek 

byl po štěpení dávkován na smyčku a byla spuštěna LC-MS/MS analýza trvající 43 min. 

Vzorek byl nejprve 3 min odsolován a od 4. min byla sbírána MS/MS spektra. Bylo 

vždy vybráno 6 nejintenzivnějších hodnot m/z, které byly dále fragmentovány za vzniku 

dceřiných m/z. Během analýzy se měnil gradient mobilní fáze na analytické koloně 

(Jupiter C18) jak je zaznamenáno v Tab. 4.8 a schematicky znázorněno na Obr. 4.5. 

Tabulka 4.8 Poměr rozpouštědel při MS/MS analýze 

čas (min) Rozpouštědlo A (%) Rozpouštědlo B (%) 

0,00 90 10 

3,00 90 10 

33,00 75 25 

33,10 1 99 

38,00 1 99 

38,01 95 5 

42,99 95 5 

 

Obrázek 4.5 Časový průběh střídání mobilních fází při MS analýze vzorku. Při analýze byl 

udržován konstantní průtok 15 μL min
−1

. Rozpouštědlem A byla 0,5% kyselina mravenčí v 2% 

acetonitrilu, rozpouštědlem B byla 0,5% kyselina mravenčí v 95% acetonitrilu. 
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 Získaná data byla vyhodnocena za použití programu Data Analysis 4.0 a pomocí 

programu Mascot (Matrix Science) byly přiřazeny získané peptidy k aminokyselinové 

sekvenci CLC. U nejlepšího výsledku pak byla vytvořena mapa pokrytí pomocí 

programu DrawMap [45] a v programu Pymol 1.7.6 byly peptidy zvýrazněny na 

struktuře (PDB index 1KPK).  
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5. VÝSLEDKY 

5.1 Příprava plazmidové DNA a test produkce 

5.1.1 Minipreparace plazmidové DNA 

 Preparací plazmidové DNA na High-Speed Plasmid Mini Kitu byly získány celkem 

3 vzorky. Vzorky byly podrobeny restrikční analýze DNA (kapitola 4.1.3, str. 39) a 

rozděleny pomocí agarosové elektroforézy (kapitola 4.1.4, str. 39). Výsledky jsou 

shrnuty na Obr. 5.1. Pro všechny tři vzorky byl výsledek štěpení i následné separace 

stejný. 

 

Obrázek 5.1 Výsledky agarosové elektroforézy DNA z minipreparace plazmidové DNA. 

Separace probíhala na 1% agarosovém gelu, kde M odpovídá standardu 1 kb DNA ladder. 

Číslice 1, 2 a 3 představují jednotlivé vzorky plazmidové DNA z minipreparace. 

 Pruh o velikosti přibližně 3,0 kb odpovídá linearizovanému vektoru pASK75, který 

má velikost kolem 3,2 kb. Pruh na velikosti 1,5 kb odpovídá teoretické velikosti 

vloženého genu pro tvorbu chloridového kanálu. 
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5.1.2 Maxipreparace plazmidové DNA 

 Dle postupu uvedeného v kapitole 4.1.5, str. 39, byla získána plazmidová DNA, která 

byla ověřena pomocí restrikčního štěpení následovaného separací na agarosové 

elektroforéze. Výsledek elektroforézy je uveden na Obr. 5.2. 

 

Obrázek 5.2 Výsledky agarosové elektroforézy plazmidové DNA z maxipreparace. Separace 

probíhala na 1% agarosovém gelu, kde M značí standard 1 kb DNA ladder. Číslice 1 odpovídá 

vzorku štěpenému HindIII a XbaI. Číslice 2 odpovídá vzorku štěpenému pouze Hind III.  

 Je patrné, že u vzorku štěpeného oběma endonukleasami je zřetelný signál vektoru 

pASK75 okolo velikosti 3,0 kb a signál odpovídající vloženému genu pro tvorbu CLC 

o velikosti přibližně 1,5 kb. U vzorku štěpeného pouze HindIII je zřetelný pruh 

o velikosti kolem 5,0 kb, což odpovídá linearizovanému vektoru pASK75 s genem pro 

tvorbu CLC. 

5.1.3 Stanovení koncentrace a čistoty DNA 

 V dalším kroku byla ověřována čistota a koncentrace získané plazmidové DNA. 

Jak čistota, tak koncentrace byla zjišťována spektrofotometricky, měřením absorbance 

při 260 nm a 280 nm na spektrofotometru DU-70 firmy Beckman. V Tab. 5.1, str. 62, 
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jsou zaznamenány hodnoty získané jak pro A260, tak pro A280. Dále je zde uveden jejich 

poměr a přepočet naměřené A260 na příslušnou koncentraci podle vztahu uvedeného 

v kapitole 4.1.6, str. 40. Všechna měření byla prováděna v triplikátech a z vypočtené 

koncentrace pak bylo určeno celkové množství DNA ve vzorku. 

Tabulka 5.1 Stanovení koncentrace a čistoty získané plazmidové DNA 

Vlnová délka cDNA 

(μg μl
−1

) 

množství DNA 

(μg) 260 nm 280 nm 260/280 

0,4959 0,2826 1,754 2,4795 991,8 

0,4936 0,2819 1,751 2,4680 987,2 

0,4911 0,2801 1,753 2,4555 982,2 

 Bylo získáno přibližně 987 μg relativně čisté plazmidové DNA. Čistota DNA byla 

určována z předpokladu, že poměr A260/A280 roven1,8 odpovídá čisté DNA. 

5.1.4 Test produkce chloridového kanálu 

 Z buněk E. coli kmen Gold transformovaných pomocí DNA z maxipreparace byly 

vybrány čtyři kolonie, které byly použity na tvorbu nočních kultur. Po přidání induktoru 

byly buňky nejprve nechány narůst na požadovanou optickou hustotu. Růst buněk je 

znázorněn růstovou křivkou na Obr. 5.3 str. 63. 
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Obrázek 5.3 Růstová křivka E. coli kmen Gold v TB médiu pro testovací produkci 

chloridového kanálu. 

 Ke všem kulturám určeným pro produkci byl přidán roztok induktoru a následovala 

tříhodinová inkubace při 37 °C. Po této inkubaci byly z kultur připraveny vzorky pro 

SDS-PAGE a byla provedena jejich separace na 12% polyakrylamidovém gelu. 

Příslušný gel je zobrazen na Obr. 5.4, přičemž nelze jednoznačně identifikovat pruh 

odpovídající chloridovému kanálu. 

 

Obrázek 5.4 Gel SDS-PAGE z testu produkce CLC. Jako standard (M) byl použit SeeBlue Pre-

stained Protein Standard. Číslicemi jsou označeny jednotlivé vzorky. Kladné znaménko má 

indukovaný vzorek, který by tedy měl produkovat CLC. Znaménko mínus  má pak negativní 

kontrola, která CLC neprodukovala. 
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 Z důvodu neprůkaznosti tohoto pokusu byla SDS-PAGE zopakována, přičemž po ní 

následoval elektropřenos na nitrocelulosovou membránu a imunodetekce. Membrána, 

uvedena na Obr. 5.5, byla vyfocena pomocí kamery G:Box Chemi HR16 (Syngene). 

 

Obrázek 5.5 Membrána z elektropřenosu vyvolaná pomocí ECL kitu a vyfocená na kameře 

G:Box Chemi HR16. Jednotlivá čísla odpovídají zkoumaným kulturám, přičemž vzorky 

v minusové dráze jsou negativní kontroly, vzorky v plusové dráze byly indukovány a nechány 

produkovat. 

 Na obrázku je viditelný signál v plusové dráze, tj. dráha vzorku, který byl indukován, 

v minusové dráze signál nevidíme. Předpokládáme tedy, že se chloridový kanál úspěšně 

produkoval. 

5.2 Exprese a přečištění chloridového kanálu 

 Chloridový kanál byl produkován v TB médiu, před samotným přidáním induktoru 

bylo nutno dosáhnout optické hustoty v intervalu O.D.550 1,5 až 1,8. Kontrola optické 

hustoty byla prováděno spektrofotometricky a výsledky jsou znázorněny ve formě 

růstové křivky na Obr. 5.6, str. 65. 
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Obrázek 5.6 Růstová křivka E. coli v TB médiu pro produkci chloridového kanálu. 

 Do narostlých kultur byl přidán induktor a následovala tříhodinová produkce CLC. 

Po produkci byl odebrán vzorek z každé produkční baňky a zpracován pro 

elektropřenos na nitrocelulosovou membránu s následnou detekcí pomocí konjugované 

monoklonální protilátky. Na Obr. 5.7 je vyobrazena nitrocelulosová membrána se 

signálem CLC. Jako pozitivní kontrola posloužil pozitivní vzorek z testu produkce CLC 

(5.1.4). 

 

Obrázek 5.7 Vyvolaná membrána z elektropřenosu po produkci CLC vyfocená pomocí kamery 

G:Box Chemi HR16. V dráze 1 je vzorek z první produkční baňky a v dráze 2 je vzorek z druhé 

produkční baňky. Jako pozitivní kontrola (PK, dráha 3) posloužil zamrazený vzorek z testu 

produkce CLC (5.1.4). 
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 Získaný protein byl extrahován a separován od kontaminujících proteinů 

na analytické koloně Ni-NTA. Následně byl odštěpen HisTag na N-konci CLC pomocí 

endonukleasy LysC. Finálního přečištění bylo docíleno pomocí gelové filtrace na koloně 

Superdex75, jejíž průběh ukazuje chromatogram na Obr. 5.8. 

 

Obrázek 5.8 Chromatografický záznam ze separace na koloně Superdex75. 

Po celou dobu analýzy byl zachován konstantní průtok 0,5 mL min
−1

.  

 Koncentrace produkovaného proteinu byla změřena spektrofotometricky na přístroji 

Denovix DS−11 za použití metody BCA (4.2.7, str. 48). Z jednoho litru TB média bylo 

získáno přibližně 520 μg chloridového kanálu. 

5.3 Ověření identity získaného proteinu 

 Pro vzorky proteinu, které byly štěpeny bromkyanem, trypsinem anebo jejich 

kombinací byla změřena MALDI spektra na přístroji Apex Qe. Ze získaných spekter 

byly vzaty poměry hmotnosti a náboje (m/z) a porovnány s hodnotami m/z fragmentů 

teoreticky vznikajících při štěpení chloridového kanálu za daných podmínek (BrCN, 

trypsin, obojí). Ke zpracování získaných dat byl použit program mMass [44]. Na 

Obr. 5.9, str. 67, je ukázáno spektrum vzorku CLC štěpeného pomocí bromkyanu. 
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Pokrytí peptidové sekvence bylo 23% pro štěpení BrCN, 31% pro štěpení pomocí 

trypsinu a 40% pro kombinované štěpení nejprve trypsinem a pak BrCN. Celkově jsme 

získali peptidy pokrývající strukturu CLC ze 60%. 

 

Obrázek 5.9 Zpracované MALDI-TOF spektrum štěpení BrCN získané na přístroji Apex Qe. 

Zelené body ve spektru označují signály přiřazené  CLC po příslušném štěpení. 

 Jako další ověření bylo analyzováno hmotnostní spektrum celého proteinu na 

MALDI-TOF Ultraflex III. Výsledné spektrum analýzy je znázorněno na Obr. 5.10, str 

68. Pík o velikosti 49170 Da odpovídá jedenkrát nabitému CLC, pík o velikosti 

24580 Da dvakrát nabitému a pík o velikosti 16337 Da třikrát nabitému CLC. 
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Obrázek 5.10 MALDI-TOF spektrum pro analýzy celého porteinu CLC.  

5.4 Měření vodík/deuteriové výměny 

5.4.1 MS/MS analýza 

 Měřením MS/MS spekter pro chloridový kanál štěpený pepsinem za vybraných 

podmínek a následným porovnáním in silico se sekvencí proteinu, bylo zjištěno, že při 

štěpení 5 minut za teploty 10 °C dostaneme 57% pokrytí proteinu peptidickými štěpy. 

Při štěpení 2 minuty za teploty 0 °C dostaneme 55% pokrytí pro 10mM DM, 64% 

pokrytí pro 0,5mM DM, 71% pokrytí pro 0,5mM DM a 66% pro 0,1mM DM. Jako 

nejlepší podmínky pro štěpení jsme zvolili 2 minuty při 0 °C a 0,5mM koncentraci DM. 

Pro tyto podmínky byla vytvořena grafická mapa pokrytí sekvence (Obr. 5.11, str. 69) a 

model chloridového kanálu s vyznačenými získanými peptidy (Obr. 5.12, str. 70).  
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Obrázek 5.11 Mapa pokrytí proteinové sekvence peptidy získanými při štěpené 2 minuty při 

teplotě 0 °C za 0,5mM koncentrace detergentu DM. Mapa byla vytvořena pomocí programu 

DrawMap (45). 
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Obrázek 5.12 Pokrytí proteinové sekvence zobrazené na modelu chloridového kanálu z E. coli 

(PDB: 1KPK). Červenou barvou jsou vyznačeny peptidy získané po štěpení CLC pepsinem 

(2 minuty, 0 °C, 0,5mM DM). Žlutě jsou označeny aminokyseliny tvořící vazebná místa pro 

ionty. A - boční pohled na CLC. Šipkami jsou znázorněny vstupy a výstupy pro ionty. Číslo 1 

označuje hydrofobní region, který se nepodařilo pokrýt.Číslo 2 označuje N-konec strukturně 

zasahující do druhé podjednotky. B - pohled na intracelulární část CLC.  
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5.5 MS analýza 

 Vzorky získané z provedení vodík/deuteriové výměny (kapitola 4.4.2, str. 51) byly 

analyzovány na hmotnostním spektrometru a byla získána jejich MS spektra 

(kapitola 4.4.3, str. 53). Tato spektra byla zpracována pomocí programů Data Analysis 

4.0 a DeutEx, Výsledkem byla série grafů znázorňujících míru deuterace daného 

peptidu za daných podmínek v závislosti na čase. 

 Nejprve byly prováděny analýzy za přítomnosti Cl
−
 a I

−
 při pH 4,5; pH 6,0 a pH 7,5. 

U všech dat pro pH 6,0 a 7,5 byla provedena korekce na rychlost H/D výměny za 

různého pH. Při pH 6,0 probíhají reakce 31,6 krát rychleji oproti pH 4,5 a při pH 7,5 se 

deuterium vyměňuje 1000 krát rychleji. 

 Strukturní změny ve vztahu k hodnotě pH za přítomnosti Cl
−
 jsou zobrazeny na první 

trojici grafů (Obr. 5.13, str. 72). Všechny tři křivky na grafu A na sebe plynule navazují, 

to ukazuje, že daný úsek nemění svojí strukturu za různých pH. Toto chování je 

podrobněji ukázáno na vybraných hmotnostních spektrech tohoto peptidu (Obr. 5.14, 

str. 72). Byly vybrány časové body, kde se protínají měření za různých pH. Na grafu B 

jsou patrné rozdíly v míře deuterace, za pH 4,5 je protein nejpřístupnější a vodíky se 

nahrazují deuteriem nejrychleji. Hmotnostní spektra pro vybrané peptidy z toho grafu 

jsou znázorněny na Obr. 5.15, str 73. Při pH 7,5 je oproti tomu struktura nejméně 

přístupná a deuterace probíhá nejmenší rychlosti. Nepřístupnou část struktury proteinu 

ukazuje graf C, deuterace zde vůbec neprobíhá bez ohledu na hodnoty pH, jak je vidět 

na hmotnostních spektrech na Obr. 5.16, str. 73. 
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Obrázek 5.13 Grafy závislosti míry deuterace na čase za přítomnosti Cl
−

 a tří stavů pH (4,5; 6,0 

a 7,5). Barevně jsou vyznačeny jednotlivé podmínky. Číslo před závorkou označuje první a 

poslední aminokyselinu úseku, číslo v závorce udává pozorované nábojové stavy 

 

Obrázek 5.14 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 1 - 16, nábojový stav 3+, m/z 586,973. 

Ve spektrech je zahrnuta oprava času H/D výměny pro pH 6.0 a 7,5. 
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Obrázek 5.15 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 164 - 178, nábojový stav 4+, m/z 446,75. 

Ve spektrech je zahrnuta oprava času H/D výměny pro pH 6,0 a 7,5. 

 

Obrázek 5.16 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 424 - 430, nábojový stav 1+, m/z 

744,432. Ve spektrech je zarhnuta oprava času H/D výměny pro pH 6,0 a 7,5. 

 Jak se měnila struktura proteinu v prostředí I
−
 za sledovaných hodnot pH ukazují 

vybrané grafy na Obr. 5.17, str. 74. Graf A ukazuje oblast bez vztahu mezi strukturou a 

pH prostředí. Na grafu B je vidět propad hodnot deuterace, ten je jedním z důsledků 

dvojpíků, které se objevily v hmotnostním spektru (Obr. 5.18, str. 74), pík příslušející I
−
 

iontu je druhý v pořadí. První dvojpíky byly identifikovány jako kontaminace Cl
−
 ionty 

z gelové filtrace (kapitola 4.2.6, str. 48). Na grafu C je vidět region, který je přístupný 

deuteraci pouze za pH 4,5. Poslední graf D zobrazuje C-konec proteinu, jehož struktura 

je ovlivněna pH, ve kterém se nachází. 
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Obrázek 5.17 Grafy závislosti míry deuterace na čase za přítomnosti I
−

 a tří stavů pH (4,5; 6,0 a 

7,5). Barevně jsou vyznačeny jednotlivé podmínky. Číslo před závorkou označuje první a 

poslední aminokyselinu úseku, číslo v závorce udává pozorované nábojové stavy 

 

Obrázek 5.18 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 3 -24, nábojový stav 4+, m/z 709,720. 

Ve spektrech byla zahrnuta oprava času H/D výměny pro pH 6,0 a 7,5. 

  Další řada experimentů, byla prováděna již jen za pH 4,5 a pH 7,5 a byl zkoumán 

vliv těchto aniontů: Cl−, SCN−, I−, F−, TAR. Ve výsledných grafech už je zahrnuta 

oprava času H/D výměny pro pH 7,5; kde výměna probíhá 1000 krát rychleji než za pH 

4,5. Veškerá relevantní získaná data jsou uvedena v příloze 1. 
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 Vybrané výsledky pro zkoumání struktury CLC za přítomnosti Cl
-
 při pH 4,5 a 7,5 

jsou uvedeny na Obr. 5.19. Na grafu A pozorujeme N-konec chloridového kanálu, kde 

prudce naroste množství deuterovaných amidů a pak už se s přibývajícím časem 

nezvyšuje. Obě křivky na sebe navazují, to značí, že přístupnost daného regionu se pro 

D2O neměnila v závislosti na pH. Graf B ukazuje region okolo G203 (Gluin), kde je 

patrná konformační změna závislá na pH. Při nižším pH bylo místo přístupnější a 

vyměnilo se tedy více vodíků za deuterium. Za vyššího pH už toto místo bylo méně 

přístupné a vyměnilo se méně vodíků i přes mnohem delší čas výměny. Na posledním 

grafu C je oblast blízko C-konce, která je natolik nepřístupná, že zde k žádné výměně 

nedochází. 

 

Obrázek 5.19 Grafy závislosti míry deuterace na čase za přítomnosti Cl
−

 a dvou stavů pH (4,5 a 

7,5). Barevně jsou vyznačeny jednotlivé podmínky. Číslo před závorkou označuje první a 

poslední aminokyselinu úseku, číslo v závorce udává pozorované nábojové stavy 

 Další série grafů (Obr. 5.20, str. 76) vyobrazuje porovnání stavů za přítomnosti Cl
−
 

aniontů a SCN
−

 aniontů při obou zkoumaných stavech pH. Na grafu A vidíme změnu 

struktury daného regionu v závislosti na pH, pokud máme přítomen Cl
−
. Naopak pokud 

je přítomen SCN
−
 tak žádnou změnu závislou na pH nepozorujeme. Začátek této oblasti 
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nám podrobněji ukazuje graf B, je vidět, že tento úsek není ani v jednom případě 

strukturně závislý na pH. Další část chloridového kanálu, kde je rozdíl strukturní 

závislosti na pH, ukazuje graf C. Zde je oproti dvěma předešlým případům oblast 

celkově přístupnější pro D2O za přítomnosti SCN
−

. Pro porovnání byla na Obr. 5.21, str. 

77, porovnána hmotnostní spektra pro SCN
−
 a Cl

−
. Čtvrtý region (graf D) je zajímavý 

tím, že se velmi zpřístupňuje, pokud je přítomen SCN
−
 za nízkého pH, jinak je tato 

oblast takřka nepřístupná. Na grafu E je ukázána třetí oblast, která je nezávislá na pH za 

přítomnosti SCN
−
. Poslední graf F ukazuje oblast C-konce.  

 

Obrázek 5.20 Grafy porovnávající závislosti míry deuterace na čase pro pH 4,5 a 7,5 za 

přítomnosti Cl
−

 a SCN
−
. Barevně jsou vyznačeny jednotlivé podmínky. Číslo před závorkou 

označuje první a poslední aminokyselinu úseku, číslo v závorce udává pozorované nábojové 

stavy 
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Obrázek 5.21 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 117 - 124, nábojový stav 2+, 

m/z 543,277.  Ve spektrech byla zahrnuta oprava času H/D výměny pro pH 7,5. 

 Oblasti, která za přítomnosti SCN
−
 nevykazují změny konformace, byly pro 

přehlednost vyznačeny na modelu CLC (Obr 5.22, str. 78). Oblasti neměnící svojí 

konformaci kopírují místo předpokládaného vstupu H
+

  iontů do CLC, proto byl 

vytvořen modely povrchu proteinu, na kterých jsou dobře vidět oddělené póry pro H
+
 

Cl
−

. (Obr 5.23. strana 79). 
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Obrázek 5.22 Model CLC z E. coli (1KPK). Tmavě modře jsou označeny úseky neměnící svojí 

konformaci při změně pH, pokud jsou na CLC navázány SCN
−
 ionty. Světle modře je pro 

ilustraci vybarven N-konec druhé monomerní jednotky. Žlutou barvu mají aminokyseliny 

tvořící oblast pro vazbu Cl
−
. Zeleně jsou vybarveny aminokyseliny tvořící vstupní pro 

H
+ 

kationty. 
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Obrázek 5.23 Model povrchu CLC z E. coli (1KPK). Tmavomodře jsou vyznačeny oblasti 

neměnící za přítomnosti SCN
−
 iontů svojí konformaci ve vztahu k pH. Světlomodře je vybarven 

N-konec tmavošedé podjednotky. Model byl vykreslen pomocí programu Pymol 1.7.6. Pohled 

A je pohledem na intracelulární stranu kanálu, zeleně jsou obarvena residua zodpovědná za 

vstup H
+
 do kanálu. Místo A označuje pór pro H

+
 ionty světle šedé podjednotky, místo B pak 

pór tmavě šedé podjednotky. Pohled B je otočen o 45° směrem vpravo a poskytuje pohled na 

pór (C) pro Cl
−
 ionty. Žlutou barvou jsou označena residua podílející se na vazbě Cl

−
  a dalších 

aniontů. 
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 Třetí série grafů (Obr 5.24) porovnává chování I
−
 při pH 4,5 a pH 7,5. Pozorujeme, 

že za nižšího pH 4,5 mají I
−
 velmi podobné chování a vliv na strukturu jako SCN

−
 

anionty. Toto chování ale za nižšího pH zmizí a I
−
 začínají vytvářet jakýsi mezistav 

mezi Cl
−
 a SCN

−
. Dále vidíme, že region 114-132 (graf B) a region 435-449 (graf C) 

rychleji a ochotněji vyměňuje vodíky, pokud má přítomné I
−
, nebo SCN

−
 anionty. 

 

Obrázek 5.24 Grafy chování I
−
 aniontů v závislosti na pH oproti Cl

−
 a SCN

−
. Barevně jsou 

vyznačeny jednotlivé podmínky. Číslo před závorkou označuje první a poslední aminokyselinu 

úseku, číslo v závorce udává pozorované nábojové stavy. 

 Rozdíly v chování CLC s navázanými I
−

 ionty je dobře vidět na hmotnostních 

spektrech pro pH 4,5 (Obr. 5.25, str. 81) a pH 7,5 (Obr 5.26, str. 81). Zatímco při pH 4,5 

jsou spektra takřka identická, při pH 7,5 můžeme pozorovat patrný rozdíl po 10,5 
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minutách deuterace, která je více deuterovaný CLC s SCN
−
 než s I

−
. Při delší době 

deuterace se tento rozdíl začíná stírat. 

 

Obrázek 5.25 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 435 - 448, nábojový stav 2+, m/z  33,406.  

 

Obrázek 5.26 Vybraná hmotnostní spektra pro peptid 435 - 448, nábojový stav 2+, 

m/z 733,406. 

 Poslední série grafů (Obr. 5.27, str. 82) ukazuje, jak se chová CLC v přítomnosti 

fluoridových a tartarátových aniontů při pH 7,5. Na N-konci (graf A) se podobá chování 

SCN
−
 a I

−
, stejně tak vykazují podobné chování i Cl

−
, F

−
 a T

−
. V dalším ukázaném 

úseku, zahrnujícím S107 (graf B) se podobně chovají F
−
 a T

−
. Na grafu C je vidět, že 

Cl
−
, F

−
 a TAR.ovlivňují strukturu obdobně. Čtvrtý úsek (graf D) je částečně přístupný 

pro D2O, ale krom SCN
−
 vykazují ostatní stejnou míru deuterace. Region 359-363 

(graf E), který těsně navazuje na I356 a F356 Scent se zdá být nepřístupný pro D2O a 

nezávislý na typu iontu, který se váže. Na C -konci (graf F) se začíná podobat chování 

SCN
−
 s F

−
 a chování Cl

−
 s T

−
. Jodidy tvoří mezistav. 
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Obrázek 5.27 Grafy chování I
−
 aniontů v závislosti na pH oproti Cl

−
 a SCN

−
. Barevně jsou 

vyznačeny jednotlivé podmínky. Číslo před závork8ou označuje první a poslední aminokyselinu 

úseku, číslo v závorce udává pozorované nábojové stavy 
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6. DISKUZE 

 Rodina chloridových kanálů se těší velkému zájmu lékařů a vědců. Mechanismus 

funkce většiny z nich stále nebyl zcela objasněn, ale ví se, že jejich poškození, či 

mutace způsobuje řadu onemocnění. Chloridové kanály ze savců se špatně produkují ve 

velkém množství, proto je většina experimentů prováděna na prokaryotických 

chloridových kanálech. My pro naše pokusy používali chloridový kanál z E.coli, jehož 

struktura už byla vyřešena [16] a předpokládá se, že funguje jako Cl
−
/H

+
 antiporter, byť 

přesný mechanismus transportu stále není plně znám. Většina funkčních experimentů je 

prováděna za použití krystalografie, která má svá omezení. Pomocí vodík/deuteriové 

výměny jsme schopni studovat dynamiku změn, čehož krystalografie není schopna. 

Můžeme pozorovat například změny za různých pH a změny pro jedno pH za 

přítomnosti rozdílných aniontů. Cílem této práce bylo získat dostatek proteinu na 

experimenty pomocí rekombinantní exprese a následně provést základní strukturní 

charakterizaci pomocí H/D výměny. 

 Než mohl být protein produkován, museli jsme nejprve připravit expresní vektor. 

Výchozí vektor pASK 75 s vloženým genem pro produkci CLC nám poskytla 

profesorka Merritt Maduke. Kontrolní minipreparace i maxipreparace DNA proběhly 

úspěšně. Velikost signálů na agarosových gelech odpovídala teoretickým hodnotám. 

Podařilo se nám získat 990 μg DNA čisté z 97% a vhodné pro produkci. Proto jsme 

přistoupili k testovací produkci, jejíž výsledek nebyl jednoznačný. Získaný gel z SDS-

PAGE neukazoval zřetelný signál vyprodukovaného CLC. Použili jsme tedy metodu 

elektropřenosu na nitrocelulosovou membránu s následnou detekcí pomocí 

monoklonální protilátky proti histidinové kotvě, kterou měl produkovaný CLC na svém 

N-konci vnesenou za účelem snazší purifikace proteinu. Signál byl detekován pouze 

u vzorku, který byl indukován, proto se nemohlo jednat o přirozený protein z E. coli.. 

 Velkoobjemová produkce byla provedena v 1 litru TB-média, následována extrakcí 

pomocí n-decyl-β-D-maltopyranosidu a přečištění na koloně Ni-NTA. Na této koloně se 

CLC zachytával právě pomocí uměle dodané histidinové kotvy. Ta byla následně 

odstraněna pomocí endopeptidasy LysC a CLC byl dočištěn pomocí gelové filtrace. 

 Po získání proteinu bylo nutno ještě ověřit, zda se opravdu jedná o požadovaný CLC 

a ne o jiný protein. Bylo použito štěpení v gelu pomocí trypsinu, bromkyanu a jejich 
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kombinace. Získané peptidy pak byly analyzovány promocí MALDI-FT-ICR. 

Porovnáním získaných dat s knihovnou peptidů vzniklých štěpením in silico, jsme 

zjistili, že štěpením BrCN jsme identifikovali 23% peptidů, trypsinem 31% a jejich 

kombinací jsme získali 40%. Po sloučení těchto výsledků jsme získali 60% pokrytí 

peptidové sekvence. To jsme vyhodnotili jako dostatečné ověření. Ale i tak jsme 

provedli ještě MALDI-TOF analýzu celého proteinu. Ten by měl mít velikost okolo 

50 kDa, ale na elektroforéze se objevoval okolo velikosti 38 kDa. Ověřením na 

MALDI-TOF bylo potvrzeno, že náš protein má velikost přibližně 49,2 kDa, rozdíl 

oproti reálné hmotnosti 50 kDa je pravděpodobně způsoben ztrátou části C-konce 

během čištění proteinu. Rozdíl mezi reálnou hmotností (50 kDa) a hmotností na SDS-

PAGE (38 kDa) bude patrně tím, že je CLC obalen detergentem, který nikdy není zcela 

nahrazen SDS. Proto se CLC pohybuje rychleji a má tak zdánlivě nižší hmotnost. 

 Před zahájením měření vodík/deuteriové výměny jsme nejprve zjišťovali, jaké 

peptidy jsme schopni získat štěpením CLC pomocí pepsinu v roztoku. Obvyklý postup 

štěpení pepsinem imobilizovaným na koloně se nám u proteinu CLC neosvědčil – 

získané pokrytí dosahovalo maximálně 25 %. Proto jsme testovali různé podmínky 

štěpení proteinu pepsinem v roztoku. Nejprve jsme porovnávali štěpení 2 minuty při 

0°C. Druhým stavem bylo štěpení 5 minut při 10°C. V tomto případě měl pepsin lepší 

podmínky pro štěpení a delší čas, ale hrozila zde zpětná výměna. Výsledky byly 

prakticky stejné, pokrytí 55% u štěpení za 0°C a 57% při teplotě 10°C. Rozdíl byl 

zanedbatelný, proto jsme pokračovali ve štěpení pouze za 0°C. Chloridový kanál je 

transmembránovým proteinem, a proto je získáván za použití detergentu. Námi použitý 

10mM n-decyl-β-D-maltopyranosyd (DM) obaluje zejména hydrofobní části proteinu a 

brání pepsinu v jejich štěpené. Kritická micelární koncentrace pro tento detergent je 

1,8mM, my jsme se rozhodli koncentraci snížit ještě víc. Sice se zvýšilo riziko, že se 

nám část proteinu vysráží, ale mohlo by dojít ke zpřístupnění hydrofobních částí 

proteinu a tím jeho lepšímu štěpení. Snížení koncentrace DM na 0,9mM nám poskytlo 

64% pokrytí proteinové sekvence, snížením na 0,5mM DM jsme získali 72% pokrytí. 

Při dalším snížení na 0,1mM kleslo pokrytí na 66%, proto jsme jako ideální zvolili 

štěpení 2 minuty pepsinem v roztoku za teploty 0°C a 0,5mM koncentrace DM. 

 Pokrytí 72% není ideální, ale v našem případě je dostatečné. Získali jsme většinu 

míst důležitých pro vazbu iontů, chybí nám pouze vazebná oblast okolo míst I356 a 
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F357. Při bližším pohledu na proteinovou sekvenci (Obr. 5.11, str 69) a model pokrytí 

proteinu (Obr. 5.12, str.70) zjistíme, že kromě pár malých úseků, pokrývají chybějící 

peptidy silně hydrofobní oblast, která je ve styku s buněčnou membránou. Bude tedy 

silně obalena detergentem, který bude bránit štěpení či separaci na obrácené fázi. Další 

experimenty budou směřovat zejména k získání peptidů z této oblasti. Také bychom 

chtěli vyzkoušet polárnější kolonu C4 místo normálně používané kolony C18, abychom 

zjistili, zda se nám nezachytávají malé hydrofobní peptidy na analytické koloně. 

 První pokusy s vodík/deuteriovou výměnou probíhali pouze s ionty Cl
−
 a I

−
 za tří 

různých pH. Jodidové anionty byly zvoleny jako model, kdy nedochází k transportu 

přes CLC. Pro simulování zcela protonovaného stavu jsme zvolili pH 4,5 a jako zcela 

deprotonovaný stav proteinu jsme použili pH 7,5. Prostřední pH 6,0 sloužilo jako 

kontrola, že při pH 7,5 je protein již dostatečně deprotonován.  

 Výsledky získané pro chloridové anionty ukázaly, že zvolený rozsah pH je 

dostatečný a pro další pokusy už stačí používat pouze pH 4,5 a pH 7,5. Také jsme 

získali první náhled na změny struktury chloridového proteinu ve vztahu 

k protonovanému a deprotonovanému stavu. Jodidové anionty už tak zřejmá data 

neposkytly, sice se potvrdila dostatečnost deprotonace za pH 7,5, ale v hmotnostním 

spektru se nám objevili nezvyklé dvojité píky (Obr. 5.18, str. 74). Předpokládali jsme, 

že se jedná o kontaminaci Cl
−
 ionty během analýzy. Další experimenty tuto možnost 

vyloučily a bylo zjištěno, že se jedná o Cl
−
anionty, které se naváží na CLC během 

produkce a posledního kroku vyčištění, kdy gelová filtrace probíhá za přítomnosti 

100mM NaCl. Dále se ukázalo, že dvojpíky jsou výraznější za nižšího pH, kdy je CLC 

deprotonován a tedy uzavřen a během převádění do pufru s I
−
 se Cl

−
 dostatečně 

neuvolní. Byl proto zvolen postup, kdy je CLC nejprve převeden při pH 4,5 a poté 

dvakrát převeden za požadovaného pH. Toto trojí převedení se ukázalo jako dostatečné 

pro odstranění chloridové kontaminace. 

 Další pokusy s vodík/deuteriovou výměnou byly prováděny za pH 4,5 a pH 7,5. Také 

byly přidány další anionty: SCN
−
, F

−
 a TAR. (anion kyseliny tartarové). Vliv 

fluoridových a tartarátových iontů byl pozorován pouze za pH 7,5 z důvodů obtížné 

přípravy roztoků o nižším pH.  

 Chloridový kanál funguje jako Cl
−
/H

+
 antiporter, měli bychom tedy vidět strukturní 

změny v závislosti na protonovaném/deprotonovaném stavu. Většina námi 
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pozorovaných míst je za nižšího pH přístupnější pro D2O, výjimku tvoří N-konec 

proteinu (přibližně M1 až L16), který je deuterován stále stejně bez ohledu na míru 

protonace. Pak se zde nacházejí dva strukturní regiony, které nevykazují prakticky 

žádnou H/D výměnu. První je tvořen úseky přibližně od A390 po L398 a od P424 po 

G431, nacházející se na rozhraní obou monomerních jednotek. Je tedy umístěn hluboko 

v CLC a deuterované rozpouštědlo se k němu prakticky nedostane. Druhý region se 

skládá z několika úseků (přibližně: A49 → A67; W125 → L163 a A179 → L186) a 

jeho výrazná deuterace byla pozorována za přítomnosti SCN
−
 a I

−
 iontů za pH 4,5, jinak 

nebyla pozorována. Nabízí se souvislost s mechanismem otevírání CLC, jelikož tento 

region obsahuje E148, jehož postranní řetězec funguje jako závora. V deprotonovaném 

stavu je uzavřen a brání prostupu iontů skrz kanál, jakmile se protonuje, dojde k jeho 

otevření a na jeho místo se mohou vázat jiné ionty. Chloridové ionty se na toto místo 

mohou vázat, zatímco SCN
−
 se na toto místo neváží a u I

−
 to nebylo zjišťováno, to by 

mohlo být vodítkem k vysvětlení tohoto jevu. Bude ale potřeba provést podrobnější 

zkoumání tohoto jevu. 

 O thiokyanátových iontech je známo, že se dobře transportují, ale vypínají transport 

H
+
. Pokud jsou navázány, tak CLC funguje jako prostý iontový kanál a nikoliv jako 

antiporter. [46] Podle jedné z teorií, vstupují H
+
 ionty do kanálu vlastním pórem u  

N-konce druhé monomerní jednotky v oblasti tvořené E202, E203, A404 a I109. 

Přičemž pro vstup H
+
 je, mimo jiné, potřeba konformační změna I109 [17]. Námi 

získaná data spojují tato dvě tvrzení dohromady. Identifikovali jsme tři regiony 

(Obr. 5.20, str. 76, grafy A, C, E), kde za přítomnosti SCN− nedochází ke změnám 

struktury, zatímco za přítomnosti Cl
−
 se struktura mění. Znázorněním těchto regionů na 

modelu (Obr. 5.22, str 78 s Obr. 5.23, str. 79) bylo zjištěno, že tvoří okolí póru pro H
+
 

ionty, navíc obsahují E202, E203 a I109. Jedním z těchto regiónů je N-konec, takže se 

nabízí myšlenka, že tento N-konec jednoho monomeru spolupracuje na prostupu H
+
 do 

druhého monomeru. 

 Na výsledcích z analýzy SCN
−
 iontů také můžeme pozorovat změny proteinu 

způsobené protonací samotného proteinu, nikoliv prostupem H
+
. Toto chování již bylo 

pozorováno [18] a námi získaná data jej potvrzují. (Obr. 5.20, str.76, grafy D a F). 

 O působení jodidových aniontů toho není moc známo. Ví se, že se transportují pouze 

velmi pomalu [47]. Podle našich výsledků ovlivňují za pH 4,5 protein takřka identicky 
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jako SCN
−

. Toto chování ale mizí při vyšším pH, kde se nacházejí někde mezi SCN
−
 a 

Cl
−
. Na rozdíl od SCN

−
 tedy nevykazují blokování H

+
 antiportu. Zajímavé může být, že 

za jejich přítomnosti je míra deuterace oproti Cl
−
 vyšší pro skoro celou strukturu, kromě 

N-konce. 

 Fluoridové anionty se vážou na protein stejně dobře jako Cl
−
, rozdílem je, že F

−
 není 

na rozdíl od Cl
−
 transportováno skrz. Naváže se na Scent a pak zablokuje E148 

v zamčené poloze. [48]. Kolem N-konec vykazuje CLC s navázanými F
−
 ionty podobné 

chování jaké vidíme pro Cl
−
 ionty. U C-konce se ale toto chování mění a podobá se 

spíše SCN
−
 iontům. Zda dochází k zablokování E148 nejsme schopni posoudit kvůli 

absenci dat pro pH 4,5. 

 Tartarové ionty byly použity pro simulaci beziontového stavu pro studium struktury 

CLC pomocí 
19

F NMR. [18]. Zda tartarát vytváří beziontový stav jsme nebyli schopni 

posoudit. Při deprotonaci CLC (pH 7,5) vykazují TAR. obdobné chování jako Cl
−
. Je 

zde také otázka, zda se nám podařilo dostatečně vymýt Cl
−
 anionty a nahradit je 

tartarovými. Více informací nám poskytne až měření vlivu TAR. aniontů při pH 4,5. 

 V této práci se nám podařilo potvrdit, že některé teorie ohledně mechanismu 

transportu mohou být správné. Navzdory tvrzením odvozeným na základě krystalových 

struktur jsme pozorovali velké změny v přístupnosti solventu či uspořádání vodíkových 

můstků v závislosti na stavu proteinu. Také jsme získali první, strukturně lokalizovanou 

informaci o chování proteinu za různých hodnot pH (různé stavy protonace a 

deprotonace aminokyselin). Nejzřetelněji jsme pozorovali blokování H
+
 antiportu při 

přenosu SCN
−
 aniontů a že chloridový kanál může měnit svojí strukturu vlivem pH, bez 

ohledu na navázané ionty. Také jsme pozorovali region, který by opravdu mohl být 

samostatným pórem pro vstup H
+

 iontů do chloridového kanálu. Další experimenty 

budeme zaměřovat hlavně na zlepšení pokrytí sekvence štěpením před analýzou H/D 

výměny. Rádi bychom připravili roztoky F
−
 aniontů a TAR. aniontů za pH 4,5 a 

zkoumali vliv dalších iontů jako SO4
2−

, NO3
−
, ale také chování vybraných mutantů 

(E148, Y445, atd.) či vliv inhibitoru transportu. 
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7. ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo vyprodukovat chloridový kanál v E. coli pomocí 

rekombinantní exprese a provést jeho základní strukturní charakterizaci. Získané 

výsledky je možné shrnout do následujících bodů: 

 byl připraven expresní vektor pro produkci CLC z vektoru pASK 75 

 naprodukovali jsme chloridový kanál s výtěžkem přibližně 0,5 mg L
−1

 

 štěpením proteinu pepsinem v roztoku jsme získali 72% pokrytí peptidové 

sekvence 

 bylo provedeno měření H/D výměny za přítomnosti různých iontů a pH. 
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9. PŘÍLOHY 

Uloženy do samostatného souboru.  
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Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena 

evidence vypůjčovatelů. 
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