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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na studium interakcí proteinu 14-3-3ζ, který 

patří mezi regulační proteiny vyskytující se ve všech eukaryotických buňkách. 

Význačným rysem proteinu 14-3-3 je jeho schopnost vázat řadu strukturně a funkčně 

odlišných proteinových ligandů. Tato vazba je většinou realizována prostřednictvím 

fosforylovaných serinových a threoninových motivů. Cílem této práce je příprava 

dostatečného množství proteinu 14-3-3ζ s inkorporovaným fotoaktivovatelným 

analogem methioninu (foto-Met, L-2-amino-5,5-azihexanová kyselina). Byly testovány 

čtyři různé podmínky rekombinantní exprese v auxotrofním kmeni E. coli B834 (DE3) 

pro získání proteinu s maximální inkorporací fotoaktivovatelného analogu methioninu 

do sekvence rekombinantního proteinu. Dalším cílem je studium míry zapojení 

methioninů 121, 160 a 218 ve vazebném žlábku proteinu 14-3-3ζ a případné nalezení 

kovalentní vazby s fosforylovaným nebo nefosforylovaným peptidem 251-266 Raf-1 

kinázy (fosforylace na Ser259). Pro síťování byla použita metoda světlem iniciované 

reakce (fotolýza), po které z foto-Met vzniká reaktivní biradikál schopný tvorby nové 

kovalentní vazby s aminokyselinovými zbytky v blízkém okolí (do 5Å). Nakonec byly 

analyzovány produkty síťovacích reakcí pomocí MALDI-TOF MS, LC-MS a  

LC-MS/MS. Zvolenými postupy a metodami bylo dosaženo 50% míry inkorporace 

foto-Met do sekvence proteinu 14-3-3ζ. Žádná z aplikovaných technik hmotnostní 

analýzy nepotvrdila interakci a možnou tvorbu kovalentní vazby foto-Met v pozici 121, 

160 a 218 s fosforylovaným peptidem Raf-1 kinázy (251-266). 

Klíčová slova 
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Abstract 
 

This work is focused on the interactome study of 14-3-3ζ protein, a regulatory 

protein found in all eucaryotic cells. An important 14-3-3 protein feature is the ability to 

bind a number of structurally and functionally distinct protein ligands. This link is 

usually implemented through phosphorylated serine and threonine motifs. The first aim 

of this work is the preparation of sufficient amount of recombinant 14-3-3ζ protein with 

incorporated photoactivatable analogue of methionine (foto-Met, L-2-amino-5,5-

azihexan acid). The four different conditions of recombinant expression in auxotrophic 

E. coli B834 (DE3) strain were tested to obtain a protein with a maximal rate of 

photoactivatable methionine analogue incorporation into the sequence 14-3-3 protein. 

The second aim is to study the methionine 121, 160 and 218 participation in the 14-3-3ζ 

protein binding groove and finding of potential covalent bond with the phosphorylated 

peptide 251-266 of Raf-1 kinase (phosphorylation on Ser259). The photo-initiated 

cross-linking method was used (photolysis), to form a reactive biradical of methionine 

analogue capable to attack any amino acid residues in close vicinity (till 5Å). Finally, 

the products of photo-initiated cross-linking were analyzed by cross-linking reactions 

using MALDI-TOF MS, LC-MS and LC-MS/MS. Almost 50% of the incorporation of 

photo-Met in the sequence of the14-3-3ζ protein was reached by optimized 

methodology. No potential interaction and covalent bond between photo-Met at position 

121, 160 and 218 and the phosphorylated peptide Raf-1 kinase (251-266) was 

confirmed by employed mass spectrometry approaches. 

. 
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1 Seznam zkratek 
 

BAD protein rodiny Bel-2 účastnící se iniciace apoptosy (a angl. Bcl-2-

associated death promoter) 

CCA kyselina α-kyano-4-hydroxyskořicová (z angl. α-cyano-4-

hydroxycinnamon acid) 

CD cirkulární dichroismus 

CDC25 proteinová fosfatáza zodpovědná za kontrolu buněčného cyklu (z 

angl. cell division cycle 25) 

EtMf   ethylmorfolin 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina (z angl. 

ethylendiaminetetraacetic acid) 

ESI ionizace elektrosprejem (z angl. electro spray ionization) 

FT-ICR cyklotronová resonance s využitím Fourierovy transformace (z 

angl. Fourier transform – ion cyclotron resonance) 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie (z angl. high-

performance liquid chromatography) 

IPTG   isopropyl-beta-D-thiogalaktopyranosid 

MALDI-TOF MS technika ionizace a desorpce laserem v přítomnosti matrice 

v kombinaci s průletovým analyzátorem (z angl. matrix-assisted 

laser desorptio/ionization time-of-flight mass spectrometry) 

MAPKKK z angl. mitogen-activated protein kinase kinase kinase 

MAPK/ERK z angl. mitogen-activated protein kinases, extracellular signal-

regulated kinases 

MS hmotnostní spektrometrie (z angl. mass spectrometry) 

NMR nukleární magnetická resonance 

p27 protein 27 

p53 protein 53 

PP1 fosfatáza 1(z angl. protein phosphatase 1) 

Raf proteinkináza s významnou rolí při řízení buněčné proliferace (z 

angl. rapidly accelerated fibrosarcoma) 



SDS-PAGE elektroforesa v polyakryamidovém gelu v přítomnosti 

denaturačního detergentu dodecylsíranu sodného (z angl. sodium 

dodecylsulphate-polyacrylamide gel electrophoresis) 

TAK1 TGF-beta aktivovaná kináza 1 

TEMED N,N,N´,N´-tetramethylethylendiamin (z angl. N,N,N´,N´-

tetramethylethylendiamine) 

TOF průletový analyzátor (z angl. time of flight) 
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2 Úvod 
 

Předkládaná diplomová práce studuje protein 14-3-3ζ, který patří do velice 

široké rodiny proteinů 14-3-3. Tento protein jsme zvolili proto, že se nachází v lidském 

organismu a podílí se na celé řadě procesů, ať už je to regulace buněčného cyklu nebo 

kontrola apoptózy. Jeho výskyt provází neuropatologické procesy (Alzheimerovu či 

Parkinsonovu chorobu). Je tedy žádoucí, zjistit přesnou strukturu tohoto proteinu a jeho 

interakce s regulovanými vazebnými proteiny, což je záměrem této diplomové práce. 

Cílem je vytvoření lidské isoformy 14-3-3ζ s inkorporovaným 

fotoaktivovatelným analogem methioninu na místo přirozeného methioninu, a to 

v dostatečném množství, aby bylo možné dále studovat jeho protein-proteinové 

interakce. Exprese proteinu 14-3-3ζ bude probíhat v auxotrofním kmeni bakterie E. coli 

B834 (DE3). Celá experimentální část je poté zaměřena na purifikaci, rekonstituci a 

síťování proteinu 14-3-3ζ s jedním z jeho vazebných partnerů, pRaf-1 kinázou přes 

rozpoznávaný fosforylovaný Ser259.  

Následně budou produkty síťování studovány za pomoci hmotnostní 

spektrometrie a LC-MS analýzy. Budou analyzovány jednotlivé interakce, ke kterým 

dochází nejen mezi proteinem 14-3-3ζ a pRaf -1 kinázou, ale také mezi monomery 

proteinu 14-3-3ζ za vzniku dimerů. Budeme chtít zjistit, zda vůbec k interakcím s  

pRaf-1 kinázou dochází a v jakém množství můžeme tyto interakce očekávat. 
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3  Teoretická část 
 

3.1 Protein 14-3-3 a jeho vazební partneři 

3.1.1 Výskyt a struktura 
 

Protein 14-3-3 se vyskytuje hlavně ve formě homo a heterodimerních 

katalyticky aktivních komplexů [1, 2]. Má celou řadu isoforem, kdy konkrétně u savců 

se setkáváme se 7 isoformami (β, γ, ε, σ, ζ, τ a η). Dvě z těchto isoforem se od ostatních 

liší tím, že se jedná o fosforylované formy. Konkrétně jde o isoformy β a ζ (z počátku 

popsané jako α a δ). [1, 2, 3]. 

Proteiny 14-3-3 se hojně vyskytují především v nervových tkáních, ale 

nalezneme je i v jiných lidských tkáních. Kromě tkání se jednotlivé isoformy nacházejí 

také v T lymfocytech, epitelových buňkách nebo Golgiho aparátu [4]. 

Jak již bylo řečeno je v současné době u savců známo 7 isoforem proteinu  

14-3-3 a ačkoliv tyto isoformy vykazují vysokou podobnost (Obr. 1), srovnávací 

analýza odhalila jisté změny [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Studium rentgeno-strukturních dat isoformy lidského 14-3-3 odhalilo, že se 

jedná o dimerní molekuly, které mají v nepřítomnosti vazebného ligandu miskovitý tvar 

[1, 7]. Každý monomer, se skládá z devíti antiparalelních α-helixů uspořádaných do  

N-koncové a C-koncové domény [8]. Detailní strukturní informace jsou popsány 

v Bakalářské práci [6]. 

Obr. 1: Povrchová struktura proteinu 14-3-3ζ. Červeně označené části jsou  

             shodné pro všechny isoformy [6] 
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Jednotlivé monomery proteinu jsou schopné tvořit buď homo či heterodimerní 

komplexy. Díky vysoké podobnosti aminokyselinových sekvencí v H1 a H3. Dimer 

mohou tvořit dvě stejné (monodimerní) nebo různé isoformy (heterodimerní) [7]. 

3.1.2 Vazebné vlastnosti 
 

Velmi význačnou vlastností proteinů 14-3-3 je schopnost vázat celou řadu 

strukturně ale také funkčně odlišných ligandů. Ve velké většině případů se jedná o 

ligandy s fosforylovanými serinovými či threoninovými motivy [9,10]. Tato jejich 

vlastnost je využívána pro různé účely. Navázáním ligandu může dojít k ovlivnění jeho 

konformace či aktivity. Vazbou dvou různých proteinů může dojít k jejich těsnému 

přiblížení a vzájemné orientaci, která umožňuje vznik nového komplexu [9, 11]. 

Jak již bylo zmíněno 14-3-3 proteiny rozpoznávají fosforylované vazebné 

motivy a mnoho jejich partnerů má dva a více takových motivů. Mezi nejvýznamnější 

objevy patří identifikace dvou optimálních fosfoserinových/threoninových motivů na 

Raf kináze (proteinkináza s významnou rolí při řízení buněčné proliferace) označených 

jako RSX1pSXP a RXX1XpSXP (pS = fosfoserin, X = jednotlivé aminokyseliny, X1 = 

aromatický zbytek) [1, 5]. Kromě extracelulární kinázy Raf-1 patří k vazebným 

ligandům proteinu 14-3-3, které jsou závislé na fosforylaci, také proteiny pro regulaci 

buněčného cyklu (CDC25, p27, p53), enzymy (tyrosin a tryptofan hydroxyláza) nebo 

proteiny podílející se na kontrole apoptózy, mezi které patří protein rodiny Bel-2 

účastnící se iniciace apoptózy (BAD) a celá řada dalších [5, 9, 12, 13]. 

3.1.3 Raf-c  kináza 
 

Raf-c kináza patří do rodiny Raf-kináz, serin/threonin-specifických protein-

kináz, a její gen je v lidském c-Raf umístěn na chromosomu 3. V organismu jsou 

transkribovány minimálně dvě formy mRNA s rozdílným sestřihem. Majoritní forma je 

tvořena 17 exony kódující 648 aminokyselinový protein. Podobně jako u mnoha jiných 

MAPKKK (z angl. mitogen-activated protein kinase kinase kinase) se jedná o protein 

s několika doménami (regulační, flexibilní-spojovací a katalytická) [17]. Na jeho  

N-koncovém úseku je regulační autoinhibiční část, ve které se vedle Ras vazebné 

domény nachází C1 doména (vazba lipidů, např. ceramidů, kyseliny fosfatidové - 

obdoba diacylglycerol vazebné C1 domény protein kinázy C) [14, 15, 16]. Těsná 
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blízkost těchto dvou domén ukazuje, že působí jako jeden celek a negativně reguluje 

aktivitu katalytické protein kinázové domény umístěné na C-konci proteinu [18]. Obě 

oblasti jsou spojeny nestrukturovanou a velmi flexibilní doménou (tvoří tzv. přírodní 

pant mezi inhibiční a katalytickou doménou), která obsahuje motiv rozpoznávaný 

proteinem 14-3-3 v případě fosforylace serinového postranního řetězce (Ser259 v lidské 

c-Raf) [19, 20]. Druhý podobný motiv se pak nachází na C-konci proteinu (Ser621 

v lidské c-Raf). Fosforylaci serinu ve vazebném motivu katalyzují proteinkinázy TAK1 

a PP1 (z angl.. TGF-beta activated kinase 1, protein phosphatase 1), bez fosforylace k 

interakci s 14-3-3 nedochází [23, 24]. 

Regulace c-Raf kinázy je komplexní a její aktivita je pod kontrolou mnoha 

inhibičních mechanismů, protože je to zároveň uzlový bod celé MAPK/ERK regulační 

dráhy (z angl. mitogen-activated protein kinases, extracellular signal-regulated kinases). 

Nejdůležitější regulační mechanismus zahrnuje přímé, fyzické spojení N-terminální 

inhibiční domény s kinázovou doménou c-Raf. To má za následek okluzi katalytického 

místa a úplné vypnutí kinázové aktivity [18]. Navíc vlastní aktivace c-Raf kinázy 

neprobíhá v jednom kroku. 

Jak již bylo řečeno, 14-3-3 proteiny vytváří dimerní molekulu a tak tvoří dvě 

vzájemně orientovaná vazebná místa [21]. Dimer pak působí jako „molekulární pouta“ 

a uzamyká své vazebné partnery v pevné vzdálenosti a orientaci. V případě c-Raf 

kinázy po fosforylaci 14-3-3 vazebného motivu vznikne uzamčená konformace, která 

podporuje autoinhibici a neumožňuje uvolnění autoinhibiční a katalytické domény [22]. 

Za povšimnutí stojí, že 14-3-3 vazba Raf enzymů nemusí být vždy nutně 

inhibiční. V otevřené Raf struktuře schopné katalýzy tato molekula dimerizuje. Proteiny 

14-3-3 pak mohou stabilizovat trans strukturu s cílem „připoutání“ a posílení tvorby 

dimeru dvou kináz [25]. Existují i další způsoby interakce 14-3-3 s c-Raf, ale jejich role 

zatím není detailně prozkoumána [26]. 

3.2 Metody studia proteinové struktury 
 

Na první pohled by se mohlo zdát, že struktura a funkce proteinů spolu nemusí 

úzce souviset, ale opak je pravdou. Fyzikální, chemické i biologické vlastnosti proteinů 

jsou determinovány jejich strukturou (např.: rozpustnost, schopnost tvořit komplexy a 
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jejich podoba, nebo i to jaké substráty je enzym schopen přeměňovat a jakým 

mechanismem). 

Existuje celá řada metod pro studium proteinové struktury, mezi které patří 

rentgenová krystalografie, nukleární magnetická rezonance (NMR), CD (cirkulární 

dichroismus) spektrometrie, fluorescenční techniky a elektronová mikroskopie. Další 

hojně využívanou metodou je technika chemické modifikace proteinů či síťování [27]. 

3.2.1 Síťovací techniky 
 

Síťovací techniky v kombinaci s hmotnostní spektrometrií se v současné době 

používají nejen ke studiu prostorové struktury proteinů [28]. Jejich velikou výhodou je 

zachování nativní struktury proteinu vzhledem k tomu, že modifikace proteinů probíhají 

v roztoku při nízkých koncentracích. 

Chemické síťování je metoda, jež umožňuje vytvořit kovalentní vazbu mezi 

dvěma a více makromolekulami, nebo také v rámci jedné molekuly [29, 30]. Pro vznik 

nové kovalentní vazby se předpokládá dostatečné přiblížení spojovaných aminokyselin 

a zároveň rychlá reakce síťovacího činidla [28]. Tato technika dokáže zafixovat 

proteinové komplexy, jež za normálních podmínek existují jen krátký okamžik. 

Následně je možné proteiny štěpit a pomocí hmotnostní spektrometrie analyzovat 

kovalentně propojené aminokyseliny, jež se účastní interakcí [29, 30]. 

3.2.1.1 Síťovací činidla 

 

Jedná se o činidla, která jsou schopná vázat funkční skupiny proteinů a spojovat 

je kovalentními vazbami. Tuto schopnost u síťovacích činidel umožňuje existence 

reaktivní skupiny [29, 30]. Všechna síťovací činidla obsahují jednu až tři tyto reaktivní 

skupiny [28]. Specifickým typem síťovacích činidel jsou foto-aktivovatelná činidla, 

jejichž funkce je založena na rozpadu fotolabilní skupiny po ozáření UV zářením. Tato 

činidla jsou oproti běžným síťovacím činidlům mnohem reaktivnější [29, 30]. 

V závislosti na typu funkční skupiny proteinu je potřeba vybrat vhodné činidlo. 

Při výběru je nutné brát ohled na tyto skutečnosti: reaktivita činidla, délka spojovací 

molekuly a selektivita pro vázaný cíl [30, 31].  
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3.2.1.2 Síťování pomocí foto-aktivovatelných proteinových nanosond 

 

Foto-aktivovatelných činidel se využívá v případě, že neznáme konkrétní 

skupinu proteinu, kterou chceme atakovat. Je důležité použít činidlo, které je 

fotoiniciováno takovou vlnovou délkou, abychom nepoškodili zkoumanou molekulu 

proteinu [31]. Mezi nejpoužívanější patří činidla s diazirinovou či arylazidovou funkční 

skupinou.  

V případě našeho zkoumání a práce s proteinem 14-3-3 jsme využili inkorporace 

foto-aktivovatelného analogu aminokyseliny do sekvence proteinu. Konkrétně se jedná 

o foto-Met (L-2-amino-5,5-azihexanová kyselina), ale je možné využít také foto-Leu. 

K přípravě byla použita metoda rekombinantní exprese založená na strukturní 

podobnosti přirozeného a foto-aktivovatelného analogu aminokyseliny (Obr. 2).  

 

 

 

 

 

 

Jedná se o analogy obsahující diazirinovou funkční skupinu, která se po ozáření 

UV zářením rozpadá na vysoce reaktivní karbénové biradikály, jež napadají 

aminokyselinové zbytky v blízkém okolí (do 5Å) a dochází tak ke vzniku kovalentní 

vazby [32]. Pokud nedojde k vytvoření vazby, dochází k tvorbě terminačního produktu 

(Obr. 2 – třetí znázorněná struktura). 

3.2.1.3 Inkorporace foto-aktivovatelných aminokyselin do sekvence 

proteinu 

 

Námi využívaná metoda je založená na nižší specifitě aminoacyl-tRNA 

synthetázy, která umožní nahradit původní aminokyselinu strukturním analogem. 

Konkrétní využitou synthetázou je Met-tRNA synthetáza pro E. coli, jež dokáže 

zprostředkovat výměnu přirozeného methioninu za foto-methionin. Během translace 

Obr. 2: Struktura aminokyseliny Methioninu, jejího foto-aktivovatelného  

             analogu a produktu po terminaci 
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dochází ke kompetici přirozené aminokyseliny s analogem, a proto je výtěžek 

s inkorporovaným foto-analogem mnohdy velmi nízký. Zvýšení inkorporace lze 

dosáhnou zvýšením koncentrace foto-analogu a snížením koncentrace přirozené 

aminokyseliny. To se děje při expresi v limitním médiu, kde je aminokyselina 

nahrazena foto-analogem s využitím speciálního auxotrofního kmene bakterie E. coli, 

která neumí danou aminokyselinu syntetizovat a proto je jediným zdrojem limitní 

médium obsahující foto-analog dané aminokyseliny. 

3.2.2 MS analýza 

3.2.2.1 Hmotnostní spektrometrie 

 

V současnosti je hmotnostní spektrometrie (MS, z angl. mass spectrometry) 

metodou, která našla uplatnění v klinické biochemii, molekulární biologii a celé řadě 

dalších oborů [28]. Jedná se o velmi rychlou, efektivní a citlivou metodu, pomocí které 

lze identifikovat a charakterizovat různé molekuly na základě určení poměru hmotnosti 

a náboje (m/z) [28, 33, 34]. Kromě již zmíněných uplatnění se dá hmotnostní 

spektrometrie využívat také k charakterizaci potenciálních diagnostických znaků 

houbových infekcí [35] či pro popsání polohy dvojných vazeb v molekule mastných 

kyselin [36]. Využije-li se vhodného experimentu jako např.: chemická síťovací reakce, 

pak je možné získat také informace o terciární struktuře proteinu [28]. 

Každý známý hmotnostní spektrometr se skládá ze tří částí (Obr. 3): iontového 

zdroje, analyzátoru iontů a detektoru, kdy analyzátor a detektor jsou umístěny ve 

vysokém vakuu, aby byla zajištěna přesnost měření [28].  

 

Iontový zdroj ve spektrometru slouží k převedení neutrální molekuly na nabitou 

částici v plynné fázi. Podle toho, jakým způsobem je daný vzorek ionizován, pak 

rozlišujeme různé druhy iontových zdrojů. Pro ionizaci biomakromolekul jsou 

Obr. 3: Schéma hmotnostního spektrometru [28] 
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nejvyužívanější dva iontové zdroje, MALDI (ionizace a desorpce laserem v přítomnosti 

matrice) a ESI (ionizace elektrosprejem) [28, 37]. Za iontovým zdrojem se nachází 

analyzátor iontů, který slouží k rozdělení iontů v plynné fázi podle poměru m/z. Také 

analyzátory lze rozdělit na několik typů: průletový (TOF), iontová past, kvadrupólový 

analyzátor, orbitrap a FT-ICR [37, 38]. Poslední část tvoří detektor, který slouží 

k detekci iontů po jejich rozdělení a k určení relativní intenzity jednotlivých iontů [6]. 

Důležitou součástí spektrometru je také vakuový systém, dále pak iontová optika 

k urychlení a fokusaci iontů a v neposlední řadě počítač na ovládání a ladění přístroje, 

sběr dat a jejich ukládání a zpracování [37]. 

3.2.2.2 Ionizace MALDI 

 

Tato metoda ionizace patří mezi tzv. měkké ionizační techniky a v kombinaci 

s průletovým analyzátorem (kapitola 3.5.2.3) patří k univerzálním způsobům jak 

analyzovat makromolekuly biologického původu [28, 39]. Poprvé byla tato metoda 

úspěšně realizována v 80. letech minulého století a to hned ve dvou laboratořích: K. 

Tanaka v Japonsku, M. Karas a F. Hillenkamp v Německu [40]. 

MALDI je citlivá metoda, při které jsou molekuly analytu ionizovány 

v důsledku přítomnosti tzv. matrice. Ta pak v nadbytku absorbuje většinu energie po 

ozáření vzorku laserem (Obr. 4) a strhává ionty analytu do vakua a předává jim proton. 

Díky nadbytku matrice se zabrání nežádoucí fragmentaci vzorku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Schéma ionizační techniky MALDI (z angl. Matrix-Assisted 

Laser Desorption/Ionization) [28] 
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Matrici je třeba volit podle typu analytu a musí být splněny následující 

podmínky: absorpční maximum musí mít co nejblíže vlnové délce použitého laseru, 

snadno se mísit se vzorky a krystalizovat s nimi, být schopna analyzovaný vzorek 

účinně protonovat či deprotonovat za vzniku iontů analytu. Mezi nejběžnější matrice 

patří kyselina α-kyano-4-hydroxyskořicová (CCA), kyselina 2,5- dihydroxybenzoová 

nebo kyselina sinapová [28, 41]. 

Ačkoli samotná příprava není nijak složitá, je velmi důležitým krokem pro 

samotnou analýzu. Je důležité dbát na to, aby byla matrice v nadbytku nad analytem, 

aby roztok matrice byl vždy čerstvý s hodnotou pH v kyselé oblasti [6]. 

3.2.2.3 Průletový analyzátor 

 

Průletový analyzátor TOF (z angl. Time of Flight) měří čas průletu iontu od 

analyzátoru k detektoru a nejčastěji bývá spojen s MALDI iontovým zdrojem (Obr. 5). 

Zjišťovaná hmotnost se pak dá vypočítat podle následujícího vztahu [6]. 

 

 
    

  

  
 

Kde t = doba průletu, L = délka driftové zóny, U = vložené napětí, e = 

elementární náboj, m = hmotnost, z = náboj iontu. 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že při výstupu z iontového zdroje obdrží všechny ionty 

totožný impuls hybnosti a délka trubice při průletu je konstantní, pak z uvedené rovnice 

plyne, že doba letu je přímo úměrná hmotnosti m/z. Ionty s nižší hmotností tak dopadají 

na detektor dříve než ionty s vyšší hmotností [28]. 

Obr. 5: Schéma průletového analyzátoru TOF 

(z angl. Time of Flight) [28] 
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Mezi hlavní výhody TOF analyzátoru patří prakticky neomezený hmotnostní 

rozsah, dále jednoduchost, citlivost a vysoká rychlost záznamu spektra [38]. 

3.2.3 Cyklotronová resonance s využitím Fourierovy transformace 
 

Tato metoda je známá pod zkratkou FT-ICR MS analýza. Jedná se o metodu 

založenou na pohybu iontů v homogenním magnetickém poli. Spektrometr (Obr. 6) je 

sestaven z ICR cely, která je umístěná uvnitř prostorově homogenního supravodivého 

magnetu s vysokým statickým magnetickým polem. Magnetická síla se zde řídí 

Lorentzovým zákonem [42]. 

                                             Fmag = z v B 

Kde z = náboj, v = rychlost částice, B = homogenní magnetické pole s 

magnetickou indukcí. Tato magnetická síla je v rovnováze se silou odstředivou. 

Magnetická síla a rychlostní složka (kolmá k magnetickému poli B) pak způsobí, že 

nabité částice rotují po určených drahách s danou frekvencí, přičemž cyklotronová 

frekvence iontu je nepřímo úměrná hodnotě m/z [42, 43, 44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rozdíl od ostatních MS metod při detekci iontů zde nedochází k destrukci 

iontů na detektoru. Technika FTMS nabízí nejširší rozsah aplikací (např.: následnou 

fragmentaci molekul), s analyzátorem s největším rozlišením a přesností, což umožňuje 

analýzu biologických makromolekul, jako jsou proteiny [42]. 

Obr. 6: Schéma FT-ICR (z angl. Fourier Transform – Ion Cyclotron 

Resonance) analyzátoru [28] 
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3.2.3.1 Ionizace ESI 

 

Ionizace ESI (z angl. Electro Spray Ionization) je ionizace elektrosprejem, která 

patří mezi techniky ionizace za atmosférického tlaku. V současnosti je to nejčastější 

způsob ionizace vzorku před jeho vstupem do hmotnostního analyzátoru [45]. 

Jedná se o ionizaci vzorku analytu v roztoku, který je rozstřikován z hrotu 

kapiláry, na kterou je přivedeno vysoké napětí. Následuje průlet vyhřívanou kapilárou, 

kde dochází k zisku kapičky odpařováním a následnému zmenšování kapek překonáním 

sil držících kapku s ionty pohromadě. Vzniklé ionty pak postupují do oblasti 

analyzátoru [28]. 

Kvalita ionizace je ovlivňována charakterem analyzované látky, rozpouštědlem, 

průtokem vzorku, typem kapiláry a napětím na jejím hrotu. Ionizace ESI je velmi citlivá 

na přítomnost solí, nečistot či detergentů, na rozdíl od MALDI ionizace, která tak citlivá 

není. Při ESI ionizaci dochází ke vzniku vícenásobně nabitých iontů a jediná látka je tak 

distribuována v rozsahu různých hmotností m/z, což vede ke složitější interpretaci 

výsledků ve srovnání s poměrně jednoduchou interpretací po MALDI ionizaci [46]. 

I přes výše zmíněné nedostatky je tato technika velmi často využívaná a může 

být spojena prakticky se všemi analyzátory. Její velkou výhodou je přímé spojení 

s kapalinovou chromatografií [47]. 

3.2.4 Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií 

3.2.4.1 Kapalinová chromatografie 

 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC může být využita pro studium 

analytů jak hydrofóbní tak hydrofilní povahy. Z důvodu polárního charakteru 

metabolitů bývá nejčastěji využívána separace na reverzní fázi, existují však také 

aplikace na normální fázi. V současné době se do popředí zájmů v rámci kapalinové 

chromatografie dostávají separační aplikace realizované za vysokých tlaků, jež 

využívají částice stacionární fáze menší než 2 μm. Používají-li se metabolické 

diagnostické metody, pak stále přetrvávají metody využívající standardní HPLC systém 

s tlakovým rozmezím do 400 bar a kolonami s částicemi 3-5 μm [48]. 
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3.2.4.2 Tandemová hmotnostní spektrometrie 

 

Rozšíření tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS) umožnilo selektivně 

kvantifikovat analyty i ve složitých biologických matricích [48]. Jedná se o metodu 

používanou pro identifikaci proteinů i de novo určování proteinových sekvencí 

neznámých vzorků [28].  

Označení tandemová hmotnostní spektrometrie je odvozeno od skutečnosti, že 

přístroj je schopen pracovat v módu vícenásobných MS experimentů, ať už 

realizovaných v čase či v prostoru [48]. Při této analýze je v prvním MS vybrán 

studovaný prekurzor a ostatní ionty jsou odstíněny. Následně dojde ke zvýšení aktivační 

energie a v důsledku toho jsou excitovány ionty prekurzoru a rozpadají se na 

charakteristické fragmenty. Tyto fragmenty poté putují do druhého MS experimentu, 

kde jsou změřeny. Získaná spektra pak mohou být měřena na každém hmotnostním 

spektrometru, který má alespoň dva iontové analyzátory či nedestruktivní typ 

analyzátoru, který by byl schopen uchovávat ionty (např.: FT-ICR) [28]. 
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4 Cíl práce 
 

Navržení a testování podmínek pro rekombinantní expresi proteinu 14-3-3ζ 

s fotoaktivovatelným analogem methioninu. 

Příprava dostatečného množství rekombinantních proteinů 14-3-3ζ a 14-3-3ζ 

S58D s inkorporovaným fotoaktivovatelným analogem methioninu. 

Studium míry zapojení methioninů 121, 161 a 218 na interakci s fosforylovaným 

peptidem ze sekvence Raf-1 kinázy ve vazebném žlábku proteinu 14-3-3ζ. 

Síťování proteinů 14-3-3ζ a 14-3-3ζ S58D pomocí foto-Met a rozpoznávání 

fosforylovaného Ser259 ze sekvence Raf-1 kinázy. 

Analýza produktů síťování pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie a 

LC-MS analýza. 
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5 Experimentální část 

5.1 Seznam použitých přístrojů, pomůcek a materiálů 

5.1.1 Přístroje a pomůcky 
 

Spektrometr DU-70 Spectrophotometer Beckman Coulter, USA 

Třepačka SI-600R Jeiotech, Korea 

Rotační koncentrátor SpeedVac DNA 110 Savant, USA 

Sonikační lázeň Elmasonic S          Elma, Německo 

Hmotnostní spektrometr MALDI-TOF, Ultraflex III Bruker Daltonics, USA 

Centrifuga MiniSpin Eppendorf, Německo 

Centrifuga Universal 320R Hettich, Německo 

Hmotnostní spektrometr Solarix XR 12T         Bruker Daltonics, USA 

Thermomixer  Thermomixer comfort Eppendorf, Německo 

Aparatura na elektroforézu SE 260 Hoeffer, USA 

Zdroj EPS 3501 GE Healthcare, UK 

Fotolyzér Oriel 68806 Beckman, Německo 

Sonikační sonda SONOPULS HD 2070 Bandelin, Německo 

Pumpa Minipuls Evolution Gilson, USA 

HPLC systém UltiMate 3000 Thermo Scientific, USA 

Analytické váhy GR-200 A&D, USA 

pH metr PHM210 Radiometer Analytical, Francie 

Chromatografická kolona Acclaim C18 PepMap 100 Thermo Scientific, USA 

Chromatografická kolona MicroTrap Michrom Bioresources, USA 
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Inkubátor UNB 100 Memmert, Německo 

Špičky GELoader tips Eppendorf, Německo 

Spektrometr XFLUOR 4 SAFIRE II FLIR Systems, USA 

Amicon Ultra-4 Centrifugal Filter Unit with Ultracel-10 membrane      Merck, Německo 

5.1.2 Chemikálie 
 

Lachema, ČR: ethanol, EDTA, KCl 

Lach-Ner, ČR: glycerol, kyselina octová, CoCl2, CaCl2, FeSO4, ZnSO4, CuSO4, 

MnCl2, H3BO3 

Fluka, Švýcarsko: Tris-Cl, SDS, TEMED, ammonium persulfát, Coomassie Brilliant 

Blue R 250, ethylmorfolin, TFA (kyselina trifluoroctová), TCEP (tris(2-carboxyethyl) 

phosphine hydrochloride), NaCl, kvasničný extrakt 

Merck, SRN: acetonitril (ACN), H2O 

Applied Biosystems, USA: Oligo R3 (nosič) 

Roth, Německo: Agar 

Bruker Daltonics, SRN: CCA (α-kyano-4-hydroxyskořicová kys.), pepmix II 

(kalibrační standard) 

Oxoid, UK: trypton 

GE Healthcare, UK: dithiotreitol (DTT), Ni Sepharose High Performance (NiNTA) 

Roche, Německo: Complete Mini inhibitor 

Thermo Scientific, USA: PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder,  

L-foto-methionin (L-2-amino-5,5-azihexanová kyselina) 

Sigma Aldrich, USA: MgSO4, MgCl2, CuSO4, EtMf (ethylmorfolin), imidazol, 

thiamine hydrochloride, bromfenolová modř, sacharosa, glukosa, thrombin, trypsin, 

methionin, jodacetamid, akrylamid, N,N´- methylen-bis-akrylamid, IPTG, 

Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit, ampicilin, lysozym, Marker Sigma Wide Range 
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Gl Sciences, Inc., USA: TiO2 (kuličky získány z rozebraného sloupce TiO2 kolony; 

1350L250W046 Titansphere, 5 μm, 250 x 4,6 mm) 

5.1.3 Bakteriální buňky a plazmidy 
 

Kompetentní buňky B834 (DE3)               Novagen, Polsko 

Plazmid  pET-15b 14-3-3ζ WT         Poskytnut prof. T. Obšilem, Ph. D. 

Plazmid  pET-15b 14-3-3ζ S58D      Poskytnut prof. T. Obšilem, Ph. D. 

5.1.4 Roztoky a pufry 
 

PBS: 10mM KH2PO4; 1 mM EDTA; pH 7,7 

Matrice CCA (α-kyano-4-hydroxyskořicová kys.): 10 mg/ml CCA v 50% ACN a 0,1% 

TFA (v/v), připravený roztok před použitím naředit 1:1 (v/v) rozpouštědlem 

EtMf pufr: 100mM ethylmorfolin ve vodě, pH 8,1 (upraveno pomocí kyseliny octové) 

Štěpící pufr: 50mM EtMf, 10% ACN, pH 8,1 (upraveno pomocí kyseliny octové) 

Roztok CBB: 0,25% (w/v) CBB R-250, 45% methanol, 10% kyselina octová (v/v) 

Odbarvovací roztok: H2O, ethanol, kyselina octová v poměru 55:35:10 (v/v) 

Lyzační pufr: 10% (w/v) SDS, 5M NaOH 

Pufr pro SDS-PAGE (5x koncentrovaný): 0,1M Tris-Cl, 1M glycin, 0,5% (w/v) SDS, 

pH 8,5 

Redukující pufr (5x koncentrovaný): 1M Tris-Cl, 7,7% (w/v) dithiotreitol, 10% (w/v) 

SDS, 0,5% (w/v) bromfenolová modř, 50% (v/v) glycerol, pH 8,0 

Pufr E: 0,5M NaCl, 0,5mM DTT, 1mM imidazol, v PBS, pH 8,0 

Pufr F: 0,5M NaCl, 0,5mM DTT, 0,6M imidazol, 10% (v/v) glycerol, v PBS, pH 8,0 

Pufr E+F: 0,5M NaCl, 0,5mM DTT, 67,6mM imidazol, 10% (v/v) glycerol, v PBS,  

pH 8,0 
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Pufr 1: 20mM Tris-Cl, 5mM EDTA, 0,5mM DTT, 10% (v/v) glycerol, pH 7,4 

Pufr 2: 20mM Tris-Cl, 1mM EDTA, 0,5mM DTT, 10% (v/v) glycerol, pH 7,4 

Pufr 3: 20mM Tris-Cl, 1mM EDTA, 1mM DTT, pH 7,5 

Nanášecí pufr: DHB matrice 30 mg/ml v 80% ACN a 1% TFA (v/v) 

Promývací pufr: 80% ACN, 1% TFA (v/v) 

Eluční pufr: amonná voda (2% (v/v) NH3) 

5 ml 12% gelu pro SDS-PAGE (dělící): 1,6 ml H2O; 2,0 ml akrylamidový mix (29,2% 

akrylamid; 0,8% bis-akrylamid); 1,3 ml 1,5M Tris-Cl (pH 8,8); 0,05 ml 10% (w/v) 

SDS; 0,05 ml 10% (w/v) amonium persulfát; 0,002 ml TEMED 

2 ml 3% gelu pro SDS-PAGE (zaostřovací): 1,4 ml H2O; 0,33 ml 30% akrylamidový 

mix (29,2% akrylamid, 0,8% bis-akrylamid); 0,25 ml 1M Tris-Cl (pH 6,8); 0,02 ml 10% 

(w/v) SDS; 0,02 ml 10% (w/v) amonium persulfát; 0,004 ml TEMED 

5.1.5 Kultivační média 
 

LB médium: 1% trypton; 0,5% kvasničný extrakt; 1% NaCl; pH 7,7; sterilizace 

autoklávem 

LB médium tuhé: 1% trypton; 0,5% kvasniční extrakt; 1% NaCl; 1,5% (w/v) agar;  

pH 7,7; sterilizace autoklávem 

Roztok A pro přípravu MM-M9 (5x koncentrovaný): 0,21M Na2HPO4; 0,11M KH2PO4; 

95mM NH4Cl; 42,5mM NaCl; sterilizace autoklávem 

Minimální médium M9: 1x roztok A; 5mM MgSO4; 0,01% (w/v) vitamin B1 (thiamine 

hydrochloride); 0,4% (w/v) glukosa; 0,1mM CaCl2, 1x kovy, 100 μg/ml ampicillin,  

50 μg/ml Met nebo foto-Met 

1000x kovy: 80,6mM EDTA; 2,15mM CoCl2; 92,5mM FeSO4; 1,56mM ZnSO4; 

13,5mM CuSO4; 10,6mM MnCl2; 1,62mM H3BO3  
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5.2 Optimalizace podmínek pro rekombinantní expresi 

proteinu 14-3-3ζ s foto-Met  
 

5.2.1 Transformace plazmidem  
 

Pro transformaci byly použity kompetentní buňky E. coli B834 (DE3) 

(auxotrofní kmen s blokovanou dráhou pro syntézu methioninu). K alikvotu 50 μl buněk 

byl přidán 1 μl (80 ng/μl) plazmidu pET-15b 14-3-3ζ WT. Vzorky byly inkubovány na 

ledu 30 minut. Poté byl proveden teplotní šok trvající 45 sec při 42 °C. Následovalo 

ochlazení na ledu asi 2 minuty. Následně bylo ke vzorkům přidáno 500 μl LB média a 

buňky byly inkubovány 1 hodinu při 37 °C s třepáním 200 rpm. Během 60 minutové 

inkubace byly připraveny agarové plotny s LB médiem a ampicillinem (finální 

koncentrace 100 μg/ml). 

Po inkubaci byly vzorky naneseny na připravené plotny a inkubovány přes noc 

při 37 °C. 

5.2.2 Kultivace v LB médiu a v MM-M9 
 

Z plotny byla vybrána jedna kolonie a byla převedena do LB média 

s ampicillinem (100 μg/ml) a následně proběhla noční kultivace při 37 °C s třepáním  

200 rpm. Poté byla „noční kultura“ asepticky převedena do 40 ml LB média nebo  

MM-M9 v 50ml kultivační nádobce. Roztok byl inkubován při 37 °C a 200 rpm, dokud 

nebylo dosaženo OD600 0,6 – 0,7. 

5.2.3 Produkce v MM-M9  

 

Po dosažení dostatečné denzity byla kultura pěstovaná v LB médiu rozdělena po 

10 ml do čtyř kultivačních nádob A, B, C, D a v každé kultivační nádobce probíhala 

produkce za jiných podmínek. V kultivační nádobce s označením A probíhala produkce 

za standardních podmínek, které byly testovány už dříve. 

Kultura byla centrifugována 5 min při 4220 x g a 4 °C, supernatant byl 

odstraněn a následoval oplach 20 ml PBS. Poté opět centrifugace 5 min při 4220 x g a  

4 °C. Znovu byl odstraněn supernatant a bylo přidáno 9,7 ml MM-M9 bez Met. Po 



28 
 

přídavku MM-M9 buňky hladověly 15 minut při 37 °C a 200 rpm. Po hladovění bylo 

přidáno 333 μl foto-Met (finální koncentrace 50 μg/ml) a následovala 15 minutová 

inkubace při 37 °C a 200 rpm. Poté bylo 400 μl použito na stanovení absorbance při  

600 nm. Následně bylo odebráno 0,5 ml kultury a centrifugováno 5 min při 5000 rpm 

(centrifuga MiniSpin, Eppendorf, Německo), supernatant byl odstraněn a peletka 

resuspendována v 50 μl sterilní H2O. Připravený vzorek byl následně zamražen. Zbytek 

kultury byl indukován IPTG (finální koncentrace 0,5mM). Poté byl protein produkován 

při 37 °C s třepáním. V průběhu inkubace byly odebírány vzorky, a to po 1, 1,5, 3 a 19 

hodinách, které byly zpracovány stejně jako odběr před indukcí IPTG. 

V kultivační nádobce s označením B probíhala produkce stejným způsobem, jen 

před první centrifugací byla kultura inkubována 10 minut na ledu. Kultivační nádobky 

s označením C a D byly centrifugovány stejně jako v případě kultivační nádobky A, ale 

buněčná peleta tentokrát nebyla oplachována PBS. Po přídavku MM-M9 bez Met byly 

buňky v kultivační nádobce C ponechány 15 minut hladovět při 37 °C a 200 rpm a 

buňky v kultivační nádobce D hladověly 4 hodiny při 37 °C a 200 rpm. 

Kultura, která byla kultivována v MM-M9 byla produkována stejným způsobem, 

který byl použit pro produkci kultury kultivované v LB médiu. 

5.2.4 Sledování produkce pomocí denaturační gelové elektroforézy 

(SDS-PAGE) 
 

Pro přípravu vzorků bylo k 20 μl resuspendované buněčné kultury v destilované 

vodě přidáno 5 μl 5x koncentrovaného redukujícího pufru. Jako standard molekulových 

hmotností byl použit PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder firmy Thermo 

Scientific, který nebylo nutno nijak připravovat, a rovnou byl nanesen na gel. Před 

nanesením na gel byly vzorky 5 minut vařeny. 

Na čistém filtračním papíře byla sestavena skla pro elektroforézu. Následně byl 

připraven 12% malopórový separační (dělící) gel a ten byl okamžitě po přidání 

ammonium persulfátu nalit mezi připravená skla. Gel byl převrstven destilovanou 

vodou. Po ztuhnutí gelu byla voda odlita a byl nanesen 3% velkopórový (zaostřovací) 

gel. Do gelu byl ihned umístěn hřeben. Po ztuhnutí byla skla s gelem umístěna do 

aparatury naplněné elektrodovým pufrem. 
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Na takto připravený gel bylo naneseno do každé jamky 20 μl připravených 

vzorků. Po aplikaci vzorků proběhla elektroforéza, která běžela 1 hod a 30 min při  

140 V. Po skončení elektroforézy byl gel obarven pomocí CBB a poté odbarven 

odbarvovacím roztokem. 

5.2.5 Sledování míry inkorporace foto-Met  

5.2.5.1 Příprava vzorků na MS analýzu 

 

Čistým skalpelem na skleněné desce byly vyříznuty z gelu proužky odpovídající 

velikosti proteinu 14-3-3ζ (28 – 33 kDa). Vyříznuté proužky gelu byly nakrájeny na 

kousky o přibližné velikosti 1 mm
3
 a přeneseny do 0,5ml mikrozkumavky. 

Ke vzorkům bylo přidáno 2 x 100 μl odbarvovacího roztoku (ACN: 100mM 

EtMf pufr, pH 8,0 v poměru 1:1 (v/v)) a vzorky byly inkubovány v sonikační lázni do 

odbarvení. Poté byly kousky gelu promyty čistým acetonitrilem, aby došlo k 

dehydrataci gelu před přídavkem dalšího roztoku. 

Následně byla provedena modifikace cysteinových zbytků. Prvním krokem byla 

redukce SH skupin. Ke vzorkům bylo přidáno 50 μl čerstvě připraveného 30mM 

roztoku TCEP ve 100mM EtMf pufru, pH 8,0 a byly inkubovány 20 min. při 70 °C a 

700 rpm (Thermomixer, Eppendorf). Po inkubaci byly vzorky opět promyty čistým 

acetonitrilem a následně k nim bylo přidáno 50 μl 30mM roztoku jodacetamidu ve 

100mM EtMf pufru, pH 8,0 a byly inkubovány v temnu 60 min, aby bylo dosaženo 

alkylace, která zabrání zpětné oxidaci SH skupin a tvorbě disulfidových můstků. 

Dále byly provedeny promývací kroky, které slouží k částečnému odstranění solí 

a nízkomolekulárních kontaminantů. Vzorky byly promyty roztokem acetonitrilu a poté 

vodou (tento postup byl 2x zopakován) a nakonec 50% roztokem acetonitrilu. Po 

promytí byly vzorky sušeny 10 min pod vakuem. 

5.2.5.2 Štěpení proteinu v gelu 

 

K vysušeným vzorkům bylo přidáno 15 – 20 μl 30x ředěného trypsinu (zásobní 

roztok o koncentraci 0,1 mg/ml) v 50mM EtMf pufru s 10% ACN o pH 8,1, zároveň 

byla připravena kontrola bez vzorku. Poté byly vzorky inkubovány přes noc při 37 °C. 
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Po inkubaci byla ke vzorkům přidána směs ACN a TFA (do finální koncentrace 

30% ACN a 0,1% TFA (v/v)), čímž bylo zastaveno enzymové štěpení. Vzorky byly 

sonikovány 20 minut a 0,5 μl vzorku obsahujícího směs peptidů bylo naneseno na 

MALDI terč. Po zaschnutí byly vzorky převrstveny 0,5 μl matrice CCA (5 mg/ml 

v 50% ACN, 0,1% TFA (v/v)). 

5.2.5.3 MALDI-TOF MS analýza 

 

MS analýza byla provedena pomocí hmotnostního spektrometru MALDI-TOF 

Ultraflex III firmy Bruker Daltonics. Je to metoda, u které dochází k ionizaci laserem za 

přítomnosti matrice (obr. 4, str. 17) a měří se čas průletu nabité částice od ionizačního 

zdroje k detektoru. Vše probíhá ve vakuu. Ze získaného času pak určujeme poměr m/z. 

V našem případě jsme po trypsinizaci proteinu hledali ve spektru peptidy 

obsahující Met respektive foto-Met, které se od sebe liší o 19,972 hmotnostních 

jednotek, a sledovali jsme poměr intenzit signálů o příslušném m/z odpovídající peptidu 

s Met respektive foto-Met. 

5.3 Příprava proteinu 14-3-3ζ S58D s foto-Met 

5.3.1 Transformace plazmidem  
 

Pro transformaci byly použity kompetentní buňky E. coli B834 (DE3) 

(auxotrofní kmen). K 50 μl buněk byl přidán 1 μl (80 ng/μl) plazmidu pET-15b 14-3-3ζ 

S58D. Následně proběhla transformace stejným způsobem, který je popsán v kapitole 

5.2.1. 

5.3.2 Kultivace a produkce 
 

Produkce proteinu byla provedena v Erlenmeyerových baňkách.  Do 100 ml LB 

média byl očkován 1 ml „noční kultury“ z předcházející transformace. Následně byl 

roztok inkubován při 37 °C a 200 rpm, dokud nebylo dosaženo OD600 0,6 – 0,7. 

Po kultivaci v LB médiu byly buňky převedeny do minimálního média M9, které 

obsahovalo fotoaktivovatelný analog methioninu (foto-Met) od firmy Sigma Aldrich, 

USA. Následná produkce probíhala za standardních podmínek (A) a to dle postupu, 

který je popsán v kapitole 5.2.3. 
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Na rozdíl od dříve popsaného postupu byl protein produkován pouze 3 hodiny 

při 37 °C a 200 rpm. Po 3 hodinách produkce byly buňky centrifugovány 5 min při  

5000 rpm a 4 °C (centrifuga Universal 320R, Hettich, Německo) a získaná peleta 

následně zamražena. 

5.3.3 Kontrola proteinu pomocí MALDI-TOF MS analýzy 
 

Následně byla provedena SDS-PAGE elektroforéza, abychom zkontrolovali, zda 

byla produkce proteinu dostatečná. Elektroforéza proběhla dle postupu, který je popsán 

v kapitole 5.2.3.  

Ještě před samotnou izolací proteinu jsme si ověřili jeho identitu a míru 

inkorporace foto-Met pomocí MALDI-TOF MS analýzy. Vzorky na MALDI-TOF MS 

analýzu byly připraveny podle protokolů popsaných v předcházejících kapitolách. 

Konkrétně odbarvení gelu, modifikace cysteinových můstků a promývání bylo 

provedeno dle protokolu z kapitoly 5.2.4.1, štěpení proteinu v gelu je popsáno 

v kapitole 5.2.4.2 a MALDI-TOF MS analýza je popsána v kapitole 5.2.4.3. 

5.3.4 Izolace proteinu 

5.3.4.1 Lyzace buněk 

 

Pro lyzaci bylo použito asi 100 ml kultury po 3 hodinách produkce 14-3-3ζ 

S58D (byla zamražena na –24 °C), ke kterým bylo přidáno 5 ml lyzačního pufru, 

complete mini inhibitor (1/2 tabletky) a 25 μl lysozymu (finální koncentrace  

100 μg/ml). Následovala resuspendace a poté byly buňky inkubovány na ledu 50 minut, 

následovalo 9 cyklů sonikace po dobu 20 sekund, přičemž byly buňky mezi cykly 

chlazeny a poté byly centrifugovány 45 minut při 9000 rpm a 4 °C (Universal 320R, 

Hettich, Německo). Tímto způsobem bylo docíleno rozbití buněk a následovala izolace 

proteinu. 

5.3.4.2 Izolace pomocí histidinové kotvy 

 

K izolaci proteinu jsme využili His-tag (značka v sekvenci proteinu), pomocí 

kterého byl protein zachycen na NiNTA koloně. Nejprve byl zregenerován nosič 

(přibližně 5 ml) promytím 50 ml H2O, 50 ml stripping solution (0,5M NaCl; 0,05M 
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Tris; 0,05M EDTA; rozmíchání nosiče), 50 ml H2O, 50 ml 0,1M NiSO4 a nakonec  

100 ml H2O. Po promytí byla kolona ekvilibrována 3x 50 ml pufru E o teplotě 4 °C. 

Následně byl nanesen vzorek a po průchodu kolonou byl jímán a opět nanesen na 

kolonu, abychom docílili co největšího zachyceného množství proteinu. Poté byla 

kolona promývána 50 ml pufru E, přičemž první 2 ml tvořil odpad (mrtvý objem 

kolony) a následné frakce byly jímány po 1,5 ml. Následovalo promývání 2x 50 ml 

pufru E+F. Opět byly první 2 ml odstraněny jako odpad a následné frakce byly jímány 

po 1,5 ml. Nakonec byly vzorky eluovány 50 ml pufru F, kdy 1 ml byl odstraněn 

jakožto odpad a zbylé frakce byly jímány po 1,5 ml. Poté byl nosič opět regenerován. 

Následně byly vybrané frakce zkontrolovány pomocí SDS-PAGE (proběhla 

podle protokolu z kapitoly 5.2.3.1), abychom zjistili, které frakce obsahují největší 

množství proteinu. Poté následovala dialýza spojených frakcí. 

5.3.4.3 Dialýza a odstranění histidinové kotvy 

 

Na dialýzu byly použity frakce obsahující protein 14-3-3ζ S58D, získané elucí 

pufrem F. Tyto frakce byly spojeny v dialyzačním střívku a střívko bylo následně 

uzavřeno svorkami. Poté probíhala dialýza přes noc v pufru 1 za stálého míchání při 

teplotě 4 °C. Následovala dialýza přes den v pufru 2. Opět s mícháním a při 4 °C. 

Nakonec byl obsah dialyzačního střívka převeden do zkumavky a bylo k němu přidáno 

8 μl thrombinu (koncentrace 2 U/μl). Štěpení probíhalo přes noc při 4 °C. 

Po štěpení bylo potřeba oddělit protein s odštěpenou kotvou od případného 

zbytku proteinu s neodštěpeným His-tagem, a proto byly vzorky opět naneseny na 

NiNTA kolonu. V tomto případě probíhalo promývání kolony 50 ml pufru 2, následně 

byl nanesen vzorek a byly jímány frakce obsahující protein bez histidinové kotvy po 1,5 

ml. Následná eluce byla provedena 50 ml pufru 2 s 0,6M imidazolem a frakce byly opět 

jímány po 1,5 ml. 

Poté byla opět provedena kontrola pomocí SDS-PAGE. Pro následnou dialýzu 

byly vybrány frakce obsahující protein, které byly opět spojeny v dialyzačním střívku, 

uzavřeny svorkami a dialyzovány přes noc v pufru 3 s mícháním při 4 °C. 
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5.3.4.4 Zahuštění proteinu a stanovení koncentrace pomocí BCA 

 

Po dialýze byl získaný roztok proteinu koncentrován přibližně 8x pomocí sady 

Amicon Ultra – 4 Centrifugal Filter Unit, velikost pórů 10 kDa na finální objem 

přibližně 0,5 ml. 

Koncentrace proteinu byla změřena pomocí bicinchoninové kyseliny (BCA). 

Tato metoda stanovení koncentrace proteinu je založena na interakci s peptidovou 

vazbou, která se projevuje barevnou změnou. Purpurové zbarvení je pak detekovatelné 

při 562 nm. Pro sestrojení kalibrační přímky byly použity roztoky hovězího sérového 

albuminu (BSA), které byly připraveny podle následující tabulky (tab. 1), přičemž 

zásobní roztok byl připraven tak, že bylo nejprve naváženo 100 mg BSA a to bylo 

rozpuštěno v 10 ml vody a následně 10x naředěno. 

 

Koncentrace voda BSA 

1 mg/ml (zásobní) 100 ml 100 mg 

0,75 mg/ml 12,5 μl 37,5 μl (zásobní) 

0,5 mg/ml 50 μl 50 μl (zásobní) 

0,25 mg/ml 50 μl 50 μl (0,5 mg/ml) 

0,125 mg/ml 50 μl  50 μl (0,25 mg/ml) 

0 mg/ml 50 μl  0 μl 

 

Pro stanovení referenčního pozadí byl použit vzorek s nulovou koncentrací 

proteinu. Roztok vzorku a také standardy byly připraveny v triplikátech. Byl připraven 

5x ředěný roztok z preparátu, který byl následně dále ředěn ještě 10x a 20x. 

Následně byl připraven pracovní roztok smícháním 50 dílů roztoku BCA a 1 dílu 

roztoku CuSO4. Následovalo nanesení vzorků do jamek a to tak, že bylo vždy naneseno 

15 μl vzorku a 120 μl pracovního roztoku. Poté byly vzorky inkubovány 15 min při  

37 °C a byla změřena absorbance při 562 nm (spektrometr XFLUOR 4 SAFIRE II, 

FLIR Systems, USA), s jejíž pomocí byla stanovena koncentrace vzorků. Takto 

připravený proteinový preparát byl zamražen na –80 °C a následně použit na fotolýzu. 

 

Tabulka 1: Příprava roztoků pro sestrojení kalibrační přímky 
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5.4 Síťování proteinu se syntetickým peptidem pomocí 

foto-Met a MS analýza 
 

5.4.1 Fotolýza 14-3-3ζ WT a S58D s fosforylovaným či 

nefosforylovaným peptidem na Ser259 
 

Pro fotolýzu bylo použito vždy 50 μl vzorku. První vzorek obsahoval 10μM 

protein 14-3-3ζ WT s foto-Met a 50μM peptid pRaf nebo Raf. Druhý vzorek obsahoval 

stejnou koncentraci proteinu jako první a 250μM peptid pRaf nebo Raf. Ve třetím 

vzorku byla opět stejná koncentrace proteinu jako v předchozích, ale už neobsahoval 

žádný peptid. Stejným způsobem byl fotolyzován také mutant 14-3-3ζ S58D s pRaf a 

bez peptidu. 

Takto připravené vzorky byly chlazeny na ledu a v průběhu chlazení byl spuštěn 

a zkontrolován fotolyzér. Pro kontrolu byl použit 1 ml MeOH v křemíkové kyvetě  

s 10 μl fenylazidu a byl stanoven jeho rozpad fotolýzou. Směs jsme fotolyzovali  po 

dobu 2 s a následně proměřili absorbanci ve spektru 200 – 300 nm. Následovala ještě 

jedna fotolýza trvající 14 s a měření absorbance opět ve spektru 200 – 300 nm. Kontrola 

byla provedena z toho důvodu, abychom se ujistili, že při ozáření vzorku UV lampou 

opravdu dochází k požadované reakci a to v závislosti na délce ozáření. 

Po provedení kontroly jsme do křemenné kapiláry převedli 50 μl vzorku a 

ponechali jsme jej fotolyzovat 3 min. V průběhu fotolýzy byl vzorek ochlazován vodou 

v křemenné kyvetě a stíněn pyrexovou kyvetou (absorpce dalekého UV záření). Po 

fotolýze byl vzorek převeden do nové mikrozkumavky. Stejným postupem byly 

fotolyzovány i zbývající vzorky. 

Při fotolýze dochází k ozáření foto-Met za vzniku nestabilního biradikálu, který 

se kovalentně váže na jakýkoliv aminokyselinový zbytek v blízkém okolí (do 5Å). K 

zesítění tedy může dojít jak v rámci monomeru, tak na rozhraní dimeru, tak s peptidem. 

K těmto spojením může dojít současně přes různé foto-Met zbytky. Proto byla následně 

po fotolýze provedena SDS-PAGE, abychom oddělili monomer od dimeru. A také 

proto, abychom potvrdili, že v případě mutantu 14-3-3ζ S58D k tvorbě dimeru 

nedochází, na rozdíl od 14-3-3ζ WT. 
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5.4.2 Štěpení trypsinem v roztoku a po separaci v gelu 
 

Poté co jsme z gelu vymyli veškeré přebytečné barvivo, vyřízli jsme všechny 

části gelu, které obsahovaly produkty síťování (odpovídající monomeru i dimeru 

proteinu). Poté bylo provedeno odbarvení a promytí gelu (viz kapitola 5.2.4.1). Štěpení 

vzorků v gelu proběhlo dle postupu popsaného v kapitole 5.2.4.2. 

Kromě štěpení proteinu v gelu bylo provedeno také štěpení proteinu v roztoku, 

kdy ke vzorku po fotolýze (koncentrace proteinu 10μM) byl přidán roztok ACN (finální 

koncentrace 10% (v/v)), bylo upraveno pH na 8,5 pomocí 0,2M NaOH a byl přidán 

trypsin (0,1 μg/μg proteinu). Štěpení probíhalo opět přes noc při 37 °C. 

Po zastavení štěpení byly odebrány vzorky na MALDI-TOF MS analýzu.  

5.4.3 Nabohacení produktů síťování přes fosfát pomocí TiO2 
 

Nabohacení fosfopeptidů bylo provedeno dle protokolu Highly selective 

enrichment of phosphorylated peptides using titanium dioxide [49]. Nejprve byla 

vytvořena kolonka zúžením konce špičky GELoader (Eppendorf). Kolonka byla 

naplněna TiO2, kdy kuličky TiO2 byly získány z rozebraného sloupce TiO2 kolony. 

Roztoky peptidů po štěpení v gelu byly zředěny nanášecím pufrem a naneseny na 

kolonu pomocí injekční stříkačky. Následně byla kolona promyta 10 μl nanášecího 

pufru a 20 μl promývacího pufru. Poté byly fosfopeptidy eluovány 40 μl elučního pufru 

a odsoleny pomocí R3 jejíž postup je popsán v následující kapitole. Vzorek byl eluován 

z R3 roztokem DHB matrice (30 mg/ml v 50% ACN a 0,1% TFA), nanesen na pozici 

na terči a analyzován pomocí MALDI-TOF MS. 

5.4.4 Zahuštění vzorků pro MALDI-TOF MS analýzu 
 

K tomu, abychom mohli odstranit soli, zkoncentrovat vzorky a hlavně separovat 

jednotlivé peptidy, jsme si nejprve připravili nosič. A to tak, že jsme resuspendovali 

nosič R3 v ACN a nechali jsme ho sonikovat, abychom se zbavili plynů nacházejících 

se v pórech nosiče. 

Poté jsme si vytvořili fritu tím, že jsme zploštili špičku GELoader (Eppendorf) a 

do takto připravené frity jsme si nanesli nosič. Následně jsme nosič promyli 2x 40 μl 
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80% ACN a 0,1% TFA (při promývání jsme na protlačení roztoku používali injekční 

stříkačku). 

Po promytí nosiče následovala ekvilibrace 2x 40 μl 0,1% TFA. Poté jsme nanesli 

na kolonu vzorek ředěný 0,1% TFA v takovém poměru, aby došlo ke snížení 

koncentrace ACN na 2-3 % (v našem případě jsme použili 36 μl 0,1% TFA a 4 μl 

vzorku). Následně jsme nosič se vzorkem opláchli 2x 40 μl 0,1% TFA. 

Po opláchnutí byli vzorky eluovány 3 μl CCA matrice a eluát byl spotován 

přímo na terč pro MALDI-TOF MS analýzu. Za účelem separace byla eluce provedena 

pomocí gradientu ACN, abychom získali lepší spektra pro MS/MS analýzu jednotlivých 

signálů. 

5.4.5 Příprava vzorků na LC-MS analýzu 
 

Vzorky po štěpení v roztoku byly odsoleny na peptidové koloně MicroTrap 

pomocí 0,1% TFA. Kdy nejprve byla kolona promyta 3x 50% ACN (250 μl), 1x 

80%ACN a 1% TFA a nakonec 1x 80% ACN a 0,1% TFA. Poté jsme kolonu 

ekvilibrovali 3x 0,1% TFA a poté jsme nanesli vzorek. Vzorek byl nanesen 2x a 

následovalo 3x promytí 0,1% TFA. Nakonec byly vzorky eluovány 50 μl 80% ACN a 

0,1% TFA a 50 μl 80% ACN a 1% TFA. Poté byly vzorky odpařeny na SpeedVacu.  

5.4.6 MALDI-TOF MS a LC-MS analýza 
 

K vysušeným vzorkům byl přidán 1 μl 80%ACN s 0,1% TFA. Následovala 

sonikace po dobu 5 minut a poté bylo k roztoku přidáno 29 μl  0,1% TFA. Vzorky byly 

vortexovány a poté opět 5 minut sonikovány. Výsledný objem vzorku byl volen tak, aby 

koncentrace peptidů byla v rozmezí 50 – 100 μg/ml. Poté byly vzorky přemístěny do 

LC-MS vialek se septem. 

Následovalo odsolení a separace peptidů. To probíhalo v HPLC systému 

UltiMate® 3000. 2μl vzorku byly naneseny na kolonu a odsolení probíhalo po dobu  

3 minut s průtokem mobilní fáze 10 ml/min. Po 3 minutách byl na kolonu vpuštěn 

gradient mobilních fází (fáze A: 0,1% kyselina mravenčí v 2% ACN; fáze B: 0,1% 

kyselina mravenčí v 98% ACN) s průtokem 0,5 μl/min. Získané peptidy byly následně 

separovány na analytické koloně s obrácenou fází vyhřívané na 60 °C.  
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HPLC systém byl spojen s hmotnostním spektrometrem Solarix XR (Bruker 

Daltonics) s nano-elektrosprejem a FT-ICR analyzátorem. Sběr dat byl započat v čase  

6 minut od nanesení vzorku na kolonu a probíhal po dobu 54 minut. Výsledná spektra 

vznikla průměrováním čtyř měření.[50] 

5.4.7 Zpracovávání získaných dat z experimentů 
 

Naměřená data z LC-MS analýzy byla zpracována pomocí programu 

DataAnalysis 4.1 (Bruker Daltonics). Dekonvoluce dat byla provedena algoritmy 

SNAP. Získaná data byla převedena do formátů podporovaných dalšími programovými 

nástroji, které byly vytvořeny pro efektivní práci s hmotnostně spektrometrickými daty. 

Data získaná z experimentů chemického síťování byla zpracována programem, 

který je založený na algoritmu Links. Ten vytváří virtuální knihovnu hmotností peptidů, 

včetně modifikovaných [50]. Teoretické hmotnosti z knihovny jsou porovnávány 

s experimentálně naměřenými hodnotami. Pokud směrodatná odchylka těchto 

porovnávaných hodnot nepřesahuje hodnotu 3 ppm, je experimentálnímu signálu 

přiřazena teoretická sekvence. Přiřazené signály jsou následně fyzicky dohledávány 

v hmotnostních spektrech a ručně validovány. 

Naměřená data z MALDI-TOF MS analýzy byla zpracovávána v programu 

mMass, kdy byla procházena jednotlivá naměřená spektra a označovány signály, které 

byly vybírány na základě intenzity signálu a tvaru píku. Pro vyhodnocování 

naměřených dat byl využit také program GPMAW 7.1, do kterého byly zadány 

sekvence proteinu 14-3-3 a peptidu z Raf-1. K tomu byla ještě přidána modifikace a 

štěpení trypsinem. Z programu byly získány teoretické hmoty peptidů, s jejichž pomocí 

byla následně vytvořena v Excelu tabulku teoretických hmot cross-linků (s peptidem, 

ale také intra- a intermolekulární cross-linky v rámci proteinu). Takto získané teoretické 

hmoty byly porovnány s naměřenými spektry a nalezené shody (vhodní kandidáti) byly 

podrobeny MS/MS analýze.  
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6 Výsledky 
 

Veškeré experimenty prováděné v rámci této práce směřovali k vytvoření 

proteinu 14-3-3ζ s inkorporovaným fotoaktivovatelným analogem methioninu namísto 

přirozeného methioninu. Následně byly za pomoci síťovacích technik a hmotnostní 

spektrometrie prováděny pokusy za účelem studie struktury tohoto proteinu a jeho 

vazebných interakcí s využitím fosfopeptidu obsahujícího část sekvence 251-266 z  

Raf-1 kinázy. 

6.1 Exprese proteinu 14-3-3ζ s využitím auxotrofního 

kmene bakterie E. coli 
 

Vzhledem k tomu, že postup pro expresi, podle kterého jsme pracovali, byl 

použit již v disertační práci Mgr. Renaty Ptáčkové, Ph. D., rozhodli jsme se podle něj 

pracovat i v rámci této diplomové práce, kdy se zaměřujeme na optimalizaci podmínek 

této exprese. V rámci diplomové práce pracujeme s tím rozdílem, že namísto buněk  

E. coli BL-21 (DE3) Gold a E. coli K12-Δmet jsme používali buňky E. coli B834 

(DE3), které mají podobně jako K12-Δmet deletovanou dráhu pro syntézu methioninu, 

ale jsou odvozeny od BL-21 (DE3) kmene. 

Kromě toho, že byla provedena exprese podle standardního postupu, byly také 

navrženy a testovány další tři alternativní způsoby, které vycházely z již zmíněného 

standardního postupu, ale vždy se v některém kroku lišily. 

Nejprve byly buňky E. coli (auxotrofní kmen) B834 (DE3) transformovány 

plazmidem pET-15b 14-3-3ζ WT dle protokolu, který je popsaný v kapitole 5.2.1. 

Následně proběhla kultivace v LB médiu (doba kultivace byla 3 hod, OD600 0,77 (T0)) 

nebo v MM-M9 s Met (doba kultivace byla 5 hod, OD600 0,93 (T0)) a po této kultivaci 

následovala produkce v MM-M9 s foto-Met. Srovnávací produkce byla provedena dle 

protokolu A, který je popsán v kapitole 5.2.3, stejně tak jsou v této kapitole popsány 

testované podmínky kultivace (B, C, D), vždy s jednou odlišností od srovnávací 

produkce. Výsledky produkce při nárůstu v MM-M9 s Met dle standardního postupu 

(A) můžete vidět na obr. 7 (str. 39). Spolu s výsledky produkce (B), která byla 

provedena tak, že po nárůstu byly buňky před převedením do MM-M9 ponechány  
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10 minut na ledu. V tabulce 7a (str. 40) jsou zaznamenány hodnoty optické denzity 

(OD600) pro podmínky A a B, při kterých byly buňky sklízeny. Na obr. 8 (str. 40) jsou 

pak představeny výsledky produkce, jež se od standardního postupu lišila tím, že buňky 

po nárůstu v médiu bohatém na Met nebyly před převedením do MM-M9 promývány, 

tyto výsledky jsou označeny velkým písmenem C. Nakonec jsou na obr. 8 (str. 40) vidět 

výsledky i poslední produkce, která probíhala stejně jako v případě C, ale po převedení 

do MM-M9 buňky „hladověly“ (kultivace v médiu bez přídavku methioninu) 4 hodiny 

namísto 15 minut, jak tomu bylo v případě podmínek A, B a C. Výsledky jsou označeny 

velkým písmenem D. Taktéž je zde připojena tabulka 8a (str. 41) optických denzit 

(OD600) pro podmínky C a D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Produkce 14-3-3ζ v buňkách E. coli B834 (DE3) v MM-M9: SDS-PAGE 

za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. A značí produkci za standardních 

podmínek a B značí produkci, kdy byly buňky před promýváním ponechány 10 min 

na ledu (A a B/T0 značí odběr před indukcí exprese, T1,5 – T19 značí odběry po 1,5; 

3 a 19 hod). Gel byl barven pomocí Coomassie Brilliant blue R-250, jako MW Std 

byl použit PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder. Červeně jsou 

označeny proužky odpovídající mobilitě proteinu 14-3-3ζ. 

B/T0 B/T1,5 B/T19 B/T3 

20 kDa 

30 kDa 

40 kDa 

50 kDa 

70 kDa 

MW

Std A/T0 A/T1,5 A/T3 A/T19 
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Tab. 7a: Hodnoty optické denzity pro podmínky A a B (nárůst v MM-M9) 

OD600 T0 T1,5 T3 T19 

A 0,93 1,30 1,49 1,72 

B 0,94 1,32 1,53 1,78 

 

Na obr. 7 (str. 39) jsou tedy představeny výsledky z produkce za standardních 

podmínek (A) a se změnou, kdy před první centrifugací byly buňky ponechány  

10 minut na ledu (B), jak již bylo zmíněno v předchozím odstavci. Červeně jsou na gelu 

zaznačeny proužky odpovídající velikosti proteinu 14-3-3ζ. Na obrázku je vidět, že 

k produkci v MM-M9 sice dochází, ale je nízká, a proto tento protokol není vhodný pro 

produkci proteinu za účelem izolace a to z důvodu nízkého výtěžku.  

Na obr. 8 (str. 40) je znázorněna produkce v MM-M9 a se změnami, kdy 

v případě C nebyly buňky po centrifugaci propláchnuty a v případě D hladovění trvající 

4 hodiny. Červeně jsou opět zaznačeny proužky odpovídající mobilitě proteinu 14-3-3ζ. 

Jak můžeme vidět, tak v obou testovaných případech byla produkce proteinu nízká.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Produkce 14-3-3ζ v buňkách E. coli B834 (DE3) v MM-M9: SDS-PAGE 

za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. C značí produkci, kdy nebyly buňky 

oplachovány a D značí produkci stejnou jako v případě C, ale hladovění trvalo 4 hod 

(C a D/T0 značí odběr před indukcí exprese, T1,5 – T19 značí odběry po 1,5; 3 a 19 

hod). Gel byl barven pomocí Coomassie Brilliant blue R-250, jako MW Std byl použit 

PageRuler Unstained Broad Range Protein Ladder. Červeně jsou označeny proužky 

odpovídající mobilitě proteinu 14-3-3ζ. 

C/T0 C/T1,5 C/T3 C/T19 

MW 

Std D/T0 D/T1,5 D/T3 D/T19 

20 kDa 

30 kDa 

40 kDa 

50 kDa 

70 kDa 
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Tab. 8a: Hodnoty optické denzity pro podmínky C a D (nárůst v MM-M9) 

OD600 T0 T1,5 T3 T19 

C 0,97 1,31 1,49 1,68 

D 1,12 1,30 1,41 1,46 

 

Kromě produkcí v MM-M9 s nárůstem buněk v MM-M9 s Met, byla provedena 

tatáž produkce, ale buňky rostly v LB médiu. Výsledky z těchto produkcí jsou 

prezentovány na obr. 9 (str. 41) a na obr. 10 (str. 42). K těmto obrázkům je opět 

připojena tabulka 9a (str. 42) optických denzit pro podmínky A – D. Na těchto 

obrázcích je vidět, že produkce proteinu 14-3-3ζ, po nárůstu buněk v LB médiu, 

proběhla bez problémů a že v čase T19 (po 19 hodinách) byla produkce proteinu 

nejvyšší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Produkce 14-3-3ζ v buňkách E. coli B834 (DE3) po nárůstu v LB 

médiu: SDS-PAGE za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. A značí 

produkci za standardních podmínek a B značí produkci, kdy byly buňky před 

promýváním ponechány 10 min na ledu (A a B/T0 značí odběr před indukcí exprese, 

T1,5 – T19 značí odběry po 1,5; 3 a 19 hod). Gel byl barven pomocí Coomassie 

Brilliant blue R-250, jako MW Std byl použit PageRuler Unstained Broad Range 

Protein Ladder. Červeně jsou označeny proužky odpovídající mobilitě proteinu  

14-3-3ζ. 

B/T0 B/T1,5 B/T19 B/T3 
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20 kDa 

30 kDa 

40 kDa 

50 kDa 

70 kDa 



42 
 

Tab. 9a: Hodnoty optické denzity pro podmínky A – D (nárůst v LB médiu) 

OD600 T0 T1,5 T3 T19 

A 0,77 0,95 1,05 1,68 

B 0,74 0,93 1,02 1,60 

C 0,90 1,26 1,50 1,90 

D 1,11 1,25 1,41 1,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak je vidět na jednotlivých obrázcích (obr. 7-10), tak k dostatečné produkci 

dochází pouze v případech, kdy buňky nejprve rostly v LB médiu a poté proběhla 

produkce v MM-M9 (obr. 9 a 10). Proto je vhodnější expresní protokol s prvotním 

nárůstem kultury v LB médiu. Pokud bychom chtěli porovnat jednotlivé výsledky 

v rámci skupiny s prvotním růstem v LB médiu, tak lze konstatovat, že ve všech čtyřech 

případech je následná produkce proteinu 14-3-3ζ v MM-M9 s foto-Met srovnatelná. 

Nicméně za podmínek A a B (obr. 9) na rozdíl od C a D (obr. 10), je relativně vyšší 

Obr. 10: Produkce 14-3-3ζ v buňkách E. coli B834 (DE3) po nárůstu v LB 

médiu: SDS-PAGE za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. C značí 

produkci, kdy nebyly buňky oplachovány a D značí produkci stejnou jako 

v případě C, ale hladovění trvalo 4 hod (C a D/T0 značí odběr před indukcí 

exprese, T1,5 – T19 značí odběry po 1,5; 3 a 19 hod). Gel byl barven pomocí 

Coomassie Brilliant blue R-250, jako MW Std byl použit PageRuler Unstained 

Broad Range Protein Ladder. Červeně jsou označeny proužky odpovídající 

mobilitě proteinu 14-3-3ζ. 
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zastoupení exprimovaného proteinu 14-3-3ζ vůči ostatním detekovaným proteinům. 

Proto byly pro produkci proteinu 14-3-3ζ zvoleny podmínky A. 

6.2 Míra inkorporace foto-Met do sekvence proteinu  

14-3-3ζ 
 

Naším hlavním cílem bylo vybrat nejlepší postup pro produkci proteinu  

s foto-Met. A to jak z hlediska výtěžku produkce, tak také z hlediska míry inkorporace 

foto-Met. V souvislosti s tím nás zajímala také optimální doba produkce.  

Míru inkorporace foto-Met jsme sledovali pomocí MALDI-TOF MS analýzy po 

trypsinizaci proteinu v gelu (postup popsán v kapitole 5.2.5.2). Výsledky relativní 

kvantifikace míry inkorporace foto-Met do sekvence proteinu na místo přirozeného Met 

jsou znázorněny na obrázcích 13 (str. 44) a 14 (str. 45), kde jsou ukázány intenzity 

signálů pro m/z odpovídající vybranému peptidu s Met a s foto-Met, které se liší o 

19,972 hmotnostních jednotek. Tento rozdíl získáme ze srovnání Met a terminačního 

produktu radikálu foto-Met, který vznikl po ozáření UV laserem. Ve výsledku tedy 

porovnáváme peptid s Met s peptidem s foto-Met po terminaci. Schéma terminace  

foto-Met je znázorněno na obr. 12 (str. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr. 13 (str. 44) jsou detaily spektra pro peptid o m/z 1189, která odpovídá 

peptidu (159-167) s Met, pak jsou zde vidět píky odpovídající peptidu s foto-Met 

(hodnota m/z je 1169) a peptidu s oxidovaným Met (hodnota m/z je 1205). Obr. 13  

Obr. 12: Schéma průběhu fotolýzy foto-Met a následné terminace 

vzniklého radikálu 
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(str. 44) znázorňuje tento peptid pro podmínky A a B. Stejné výřezy spekter o stejných 

m/z, ale pro podmínky C a D jsou na obr. 14 (str. 45). Pokud porovnáme relativní 

intenzity jednotlivých signálů ve spektrech, vidíme, že jsou značně podobné, což nás 

vede k závěru, že všechny testované postupy jsou z pohledu inkorporace foto-Met do 

sekvence proteinu srovnatelné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB/A 1,5 hodiny 

LB/A 3 hodiny 

LB/A 19 hodin 

LB/B 19 hodin 

LB/B 3 hodiny 

LB/B 1,5 hodiny 

Obr. 13: Detail spektra pro peptid (159-167) o m/z 1189 při 

podmínkách A a B: Pík s hodnotou 1189 odpovídá peptidu s Met, s 

hodnotou 1169 odpovídá peptidu s foto-Met a hodnota 1205 je pro peptid 

s oxidovaným Met. 
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V následující tabulce (tab. 2, str. 46) a následně v grafu (graf 1, str. 46) je 

v procentech zaznamenána míra inkorporace foto-Met (vypočítáno z poměru intenzity 

jednotlivých signálů ve spektru) pro dvě vybrané dvojice peptidů a to konkrétně pro 

LB/C 19 hodin 

LB/C 1,5 hodiny 

LB/C 3 hodiny 

LB/D 1,5 hodiny 

LB/D 3 hodiny 

LB/D 19 hodin 

Obr. 14: Detail spektra pro peptid (159-167) o m/z 1189 při 

podmínkách C a D: Pík s hodnotou 1189 odpovídá peptidu s Met, s 

hodnotou 1169 odpovídá peptidu s foto-Met a hodnota 1205 je pro peptid 

s oxidovaným Met. 
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Met218, peptid (213 – 222) o sekvenci DSTLIMQLLR a Met160, peptid (159 – 167) o 

sekvenci EMQPTHPIR. Přičemž ani z tohoto zpracování dat není vidět, že by některý 

z testovaných postupů poskytoval výrazně lepší výsledky. Můžeme tedy říci, že míra 

inkorporace foto-Met do sekvence proteinu je srovnatelná u všech čtyř podmínek A-D a 

že více jak 50 % Met bylo nahrazeno foto-Met. 

 

Tab. 2: Míra inkorporace foto-Met pro peptidy s Met218 (213-222) a Met160  

(159-167) (udáváno v %) 

Met160 1,5h 3h 19h 

A  41,1 43,5 49,6 

B  42,5 49,3 41,5 

C  48,0 49,4 53,0 

D  N 60,5 44,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met218 1,5h 3h 19h 

A  63,8 59,5 68,5 

B  59,6 64,4 61,2 

C  65,7 71,3 61,3 

D  59,4 61,2 62,3 

Graf 1: Porovnání poměrů intenzit signálů z Tab. 2: Vodorovná osa zachycuje 

časy odběrů při produkci a svislá osa znázorňuje míru inkorporace foto-Met v 

procentech 

Legenda: N – signál nebyl v MS spektru detekován 

213-222 
213-222 

213-222 

159-167 

159-167 

159-167 

N 
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6.3 Příprava proteinu 14-3-3ζ S58D s foto-Met 
 

Příprava mutanta 14-3-3ζ S58D proběhla podle standardního postupu popsaného 

v kapitole 5.3. V průběhu experimentu byly kontrolovány produkce, purifikace a 

odštěpení histidinové kotvy pomocí SDS-PAGE a následně byla ověřena identita 

proteinu pomocí MALDI-TOF MS. Kontrola produkce je znázorněna na obr. 15a  

(str. 47). Analyzovali jsme dva různé klony po transformaci buněk a červeně jsou 

označeny produkce v čase 3 hodiny a můžeme vidět, že produkce proteinu je 

dostatečná. Na obr. 15b (str. 48) je výřez spektra pro peptid s Met160 (159-167) o 

hodnotě m/z 1189. Dále je zde signál o hodnotě m/z 1169 odpovídající peptidu  

s foto-Met a signál o hodnotě m/z 1205 odpovídající peptidu s oxidovaným přirozeným 

Met. Z relativních intenzit signálů m/z odpovídajících peptidu s foto-Met a přirozeným 

Met (součet peptidu s Met a Metox) můžeme tvrdit, že inkorporace foto-Met do 

sekvence proteinu je více jak 50%.  
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Obr. 15a: Produkce proteinu 14-3-3ζ S58D s foto-Met: SDS-PAGE za 

použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. Kontrola pro dva různé 

klony. T0-T3 značí odběry v časech 0-3 hodiny. Gel byl barven pomocí 

Coomassie Brilliant blue R-250, jako MW Std byl použit Marker Sigma 

Wide Range. Červeně jsou označeny signály odpovídající proteinu  

14-3-3ζ S58D v čase 3 hodiny. 
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Po produkci proteinu a následné analýze inkorporace popsaných v předchozím 

odstavci, následovala izolace proteinu. Jednotlivé frakce v průběhu purifikačního 

procesu byly opět kontrolovány pomocí SDS-PAGE. Výsledky purifikace jsou 

prezentovány na obr. 16a (str. 49) a na obr. 16b (str. 49). Červenou šipkou jsou 

označeny proužky proteinu 14-3-3ζ v supernatantu po sonikaci a následné centrifugaci. 

V této frakci se správně nachází rozpustný exprimovaný protein 14-3-3ζ. Ve vedlejší 

dráze je příslušná peleta, kde je částečně také přítomen protein 14-3-3ζ díky 

pravděpodobně nedostatečnému rozbití buněk. Případnou resolubilizací této pelety a 

následnou sonikací bychom mohli zvýšit výtěžek proteinu 14-3-3ζ při purifikaci. 

V následující dráze (PPK) je nanesen materiál, který vznikl průtokem supernatantu přes 

kolonu NiNTA a ilustruje dostatečnou vazbu proteinu 14-3-3ζ na nosič. Po vazbě 

proteinu 14-3-3ζ na nosič NiNTA pokračovalo promytí kolony pufrem E (frakce 

označeny w2 – w4) a poté pufrem E+F (frakce označeny wF2 – wF4). Je zde vidět, že 

při promývání pufrem E nedocházelo k vymývání žádných proteinů (w2-w4). Při 

vymývání pufrem E+F nedochází k eluci našeho proteinu, eluují se pouze kontaminující 

proteiny. Na obr. 16b je kontrola eluce proteinu pufrem F (frakce označeny E1 – E7).  

Obr. 15b: Detail spektra pro peptid o m/z 1189: Pík s hodnotou 1189 

odpovídá peptidu s Met, s hodnotou 1169 odpovídá peptidu s foto-Met a 

hodnota 1205 je pro peptid s oxidovaným Met. 
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Obr. 16a: Purifikace proteinu 14-3-3ζ S58D s pomocí NiNTA (promývání): SDS-

PAGE za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. SUP značí roztok 

supernatantu po solubilizaci a rozbití buněk sonikací a PEL značí vzorek peletky. w2 

– w4 vzorky po promytí pufrem E, wF2 – wF4 po promytí pufrem E+F. Gel byl 

barven pomocí Coomassie Brilliant blue R-250, jako MW Std byl použit Marker 

Sigma Wide Range. Červeně jsou označeny signály odpovídající mobilitě proteinu. 
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Obr. 16b: Purifikace proteinu 14-3-3ζ S58D s pomocí NiNTA (eluce): SDS-PAGE 

za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. E1 – E7 vzorky po eluci pufrem F. 

Gel byl barven pomocí Coomassie Brilliant blue R-250, jako MW Std byl použit 

Marker Sigma Wide Range. Červeně je označen eluovaný protein. 
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Na obr. 16b (str. 49) je červeně označen eluovaný protein 14-3-3ζ S58D. 

Následně byly spojeny frakce E1 – E4, byla provedena jejich dialýza a poté následovalo 

odštěpení histidinové kotvy, abychom získali finální preparát pro další experimenty. 

Množství finálního preparátu bylo opět kontrolováno pomocí SDS-PAGE a výsledky 

jsou prezentovány na obr. 17 (str. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že inkorporace foto-Met do sekvence proteinu byla úspěšná 

(> 50%) a také jsme získali protein v dostatečné míře a dostatečně čistý, mohli jsme 

daný protein využít k dalším experimentům. K tomu jsme potřebovali zvýšit 

koncentraci proteinu zmenšením objemu ze 4,25 ml na 0,5 ml. Poté bylo provedeno 

stanovení koncentrace proteinu ve finálním preparátu pomocí bicinchoninové kyseliny 

(BCA), kdy při této metodě je měřena intenzita purpurového zbarvení při 562 nm, které 

je důsledkem interakce s peptidovou vazbou. 

V kapitole 5.3.4.5 je tabulka (tab. 1, str. 33), podle které byly připraveny roztoky 

pro sestrojení kalibrační křivky. Tyto roztoky byly proměřeny a na základě získaných 

dat byla sestrojena kalibrační křivka (obr. 18, str. 51), s jejíž pomocí byla následně 

stanovena koncentrace vzorků. Výsledná koncentrace byla 0,65 mg/ml, což odpovídá 

koncentraci asi 23 μM. Následně byl protein naředěn na koncentraci 10 μM a poté 

použit na fotolýzu. Ze 100 ml buněčné kultury jsme izolačními kroky získali finálně po 

Obr. 17: Finální preparát po 

odštěpení histidinové kotvy: 

SDS-PAGE za použití 12% 

dělícího a 3% zaostřovacího 

gelu. F1 – F4 frakce po dialýze. 

Gel byl barven pomocí 

Coomassie Brilliant blue R-250, 

jako MW Std byl použit Marker 

Sigma Wide Range. Červeně je 

označen eluovaný protein. 

55 kDa 
45 kDa 

20 kDa 

36 kDa 

29 kDa 
24 kDa 

MW 
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dialýze do 20mM Tris, 1mM EDTA, 1mM DTT o pH 7,5 a zkoncentrování 0,5 ml 

proteinového preparátu obsahujícího přibližně 0,3 mg proteinu. 

 

 

 

 

 

6.4 Síťování proteinu 14-3-3ζ se syntetickým peptidem 
 

Pro síťování proteinu byla využita fotolýza 14-3-3ζ WT nebo 14-3-3ζ S58D 

(10μM) s fosforylovaným nebo nefosforylovaným Ser259 (50μM nebo 250μM) ve 

20mM Tris-Cl (pH 7,5), 1mM EDTA a 1mM DTT. Používaným peptidem byla 

sekvence LSQRQRSTSTPNVHMV Raf-1 kinázy. Po fotolýze byly vzorky separovány 

pomocí SDS-PAGE. V průběhu expertu nejprve proběhla rekonstituce proteinů 

s následnou fotoiniciovanou síťovací reakcí. V dalším kroku byly vzorky separovány 

pomocí SDS-PAGE, jejíž výsledky jsou prezentovány na obr. 19a, b, c (str. 53). Poté 

bylo provedeno štěpení proteinů v gelu, alternativním přístupem proběhlo štěpení 

proteinů trypsinem v roztoku bez separace v gelu. Následně byly získané peptidové 

směsi jednotlivých vzorků analyzovány pomocí MS. 
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Obr. 18: Kalibrační křivka pro stanovení koncentrace proteinu: Červeně je 

označena koncentrace 0,65 mg/ml (23 μM) odpovídající proteinu 14-3-3ζ 
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Na obr. 19a (str. 53) je vidět fotolyzovaný a nefotolyzovaný roztok proteinu  

14-3-3ζ WT. Separace na SDS-PAGE identifikovala tvorbu dimerní molekuly 

(označeno zeleně). Kromě přítomného monomeru (označeno červeně). Na obr. 19b  

(str. 53) je vidět opět separovaný monomer a dimer (označeny stejně jako na obr. 19a) 

proteinu 14-3-3ζ WT, ve směsi s fosforylovaným peptidem nefotolyzovaný a po 

fotolýze. Dále byl testován vliv fosforylace vazebného peptidu na předpokládanou 

vazbu (nefosforylovaný peptid by se neměl specificky vázat na protein). Tento výsledek 

ilustruje obrázek 19c (str. 53). Poslední dvě testované podmínky obsahovaly 

monomerní mutant proteinu 14-3-3ζ S58D a jeho směs s fosforylovaným peptidem 

pRaf-1 (bez fotolýzy a po fotolýze). Z obrázků 19a-c (str. 53) je zřejmé, že proteiny si 

zachovávají nativní chování a alespoň jeden inkorporovaný foto-Met participuje na 

tvorbě kovalentního dimeru proteinu 14-3-3ζ WT, zatímco monomerní mutant 14-3-3ζ 

S58D kovalentní dimer netvoří. To je v souladu s dříve publikovanými výsledky [52]. 

Předpokládáme, že fosforylovaný peptid vytvoří komplex s vazebným žlábkem 

proteinu 14-3-3ζ WT, zatímco peptid bez specifické fosforylace tento komplex vytvářet 

nemůže. Je ovšem otázkou, zda přítomné Met (v poloze 121, 160, 218 v sekvenci  

14-3-3ζ), mohou participovat na vazbě a tedy vytvořit kovalentní spojení 

s fosforylovaným peptidem. Abychom zjistily, zda opravdu k síťování došlo a v jaké 

míře, byly následně proteinové proužky odpovídající dimeru i monomeru jednotlivých 

vzorků proteinů vyříznuty a po trypsinizaci analyzovány pomocí MALDI-TOF MS a 

LC-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 MALDI-TOF MS analýza a LC-MS analýza 
 

Po trypsinizaci (v gelu nebo v roztoku) a následné extrakci a odsolení byly 

získané peptidové směsi podrobeny analýze MALDI-TOF MS a LC-MS. Detailní 
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Obr. 19: Síťování proteinu 14-3-3ζ WT a 14-3-3ζ S58D s fosforylovaným 

peptidem: SDS-PAGE za použití 12% dělícího a 3% zaostřovacího gelu. WT: 

14-3-3ζ WT, M: 14-3-3ζ S58D, R: peptid z Raf -1 kinázy, pR: fosforylovaný 

peptid, F: fotolyzovaný vzorek. Gel byl barven pomocí Coomassie Brilliant 

blue R-250, jako MW Std byl použit PageRuler Unstained Broad Range Protein 

Ladder. Červeně jsou označeny monomery proteinů a zeleně dimery. 
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postupy jsou popsány v kapitolách 5.4.6 a 5.4.7 pro všechny vzorky v průběhu 

experimentů. 

Pro účely vyhodnocení MALDI-TOF MS analýzy byla vytvořena tabulka 

teoretických produktů síťování proteinu 14-3-3ζ s fosforylovaným peptidem (viz příloha 

č. 1). Následně byla získaná data ručně vyhodnocena a porovnána s kontrolami 

(nefotolyzované vzorky, vzorky po fotolýze bez peptidu nebo s nefosforylovaným 

peptidem). Tímto způsobem byly získány potenciální produkty kovalentního propojení, 

které byly následně analyzovány pomocí MS/MS. Bohužel žádný vybraný signál (m/z) 

nebyl pomocí MS/MS analýzy pozitivně potvrzen. 

Vzorky byly následně podrobeny LC-MS analýze s použitím analyzátoru  

FT-ICR. Díky kapalinové chromatografii dojde k separaci peptidů a s použitím vysoce 

citlivého FT-ICR analyzátoru s vysokým rozlišením jsme předpokládali nalezení 

produktů kovalentního zesítění. S využitím programu Links byly nalezeny potenciální 

produkty zesítění proteinu 14-3-3ζ s peptidem. Tyto signály byly podrobeny  

LC-MS/MS analýze, která opět nepotvrdila žádné kovalentní propojení proteinu 14-3-3ζ 

s peptidem Raf-1 kinázy. 

Proto kromě postupů a výsledků prezentovaných výše byl využit ještě přístup, 

který využíval nabohacení potenciálních produktů síťování přes fosfát pomocí TiO2 

nosiče. Produkty síťování byly po separaci v gelu a proteolýze nabohaceny a následně 

opět analyzovány pomocí MALDI-TOF MS. 

 Podařilo se nám detekovat ve spektru pouze C-koncový peptid proteinu 14-3-3ζ 

o sekvenci DNLTLWTSDTQGDEAEAGEGGEN (obr. 20, str. 55). Abychom si byli 

jisti, že zvolený postup spolehlivě funguje, analyzovali jsme jako pozitivní kontrolu i 

vzorek proteinu s fosforylovaným peptidem po štěpení v roztoku. V tomto případě 

bychom měli být schopni detekovat signál odpovídající přítomnému fosfopeptidu či 

jeho proteolytickému produktu. Jeho intenzita ale pravděpodobně znemožní identifikaci 

méně zastoupených fosfopeptidů (hledaných cross-linků). Získané spektrum je 

znázorněno na obr. 21 (str. 56). 

  Protože ve spektru vzorků po separaci v gelu se nám nepodařilo nabohatit 

fosforylovaný peptid ani jeho případný proteolytický produkt, který byl ale nalezen při 

štěpení v roztoku (obr. 21, str. 56), lze konstatovat, že pravděpodobně žádný 
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z přítomných foto-Met v pozicích 121, 160 a 218 neparticipuje na vazbě proteinu  

14-3-3ζ s fosforylovaným peptidem Raf-1 kinázy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Detaily spekter pro vzorek proteinu s fosforylovaným 

peptidem štěpený v gelu po nabohacení pomocí TiO2 nosiče: První 

spektrum je výsledkem analýzy monomeru, druhé ukazuje dimer. 

V obou případech je vidět C-koncový peptid proteinu 14-3-3ζ o m/z 

2409 a sekvenci DNLTLWTSDTQGDEAEAGEGGEN. 
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Obr. 21: Detail spektra pro vzorek proteinu s fosforylovaným peptidem 

štěpený v roztoku po nabohacení pomocí TiO2 nosiče: Je zde vidět štěp o m/z 

1152 a sekvenci STpSTPNVHMV. 
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7 Diskuse 
 

Rodina proteinů 14-3-3 je velice pestrá a z vědeckého hlediska velmi zajímavá. 

Podíváme-li se na jejich výskyt, tak zjistíme, že jsou přítomné ve všech eukaryotických 

buňkách a že mají vysokou sekvenční identitu [1]. Ukázalo se, že tyto proteiny se 

v lidském těle účastní celé řady procesů jako je třeba kontrola apoptózy či buněčného 

cyklu. Nejen z toho důvodu je studium struktury a funkce této rodiny proteinů zajímavé 

a důležité, ale také i z možné participace 14-3-3 proteinů při závažných onemocněních, 

jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba [9]. 

Dřívější studie této rodiny proteinů ukazují na schopnost vázat řadu strukturně a 

funkčně odlišných ligandů [9, 10]. Na základě této funkce jsme se rozhodli za pomoci 

vazby s fosforylovaným ligandem zkoumat strukturu a následně i funkce proteinu  

14-3-3ζ. Jako fosforylovaný ligand jsme zvolili peptid Raf-1 kinázy a to konkrétně 

sekvenci (251-266) LSQRQRSTSTPNVHMV, která obsahuje Ser259 po jehož 

fosforylaci může dojít k vazbě s proteinem 14-3-3ζ [5, 9, 12]. 

Tato práce je zaměřena na studium interakce proteinu 14-3-3ζ s jeho 

fosforylovaným ligandem. Cílem je vytvořit produkt kovalentního zesítění proteinu  

14-3-3ζ s fosforylovaným ligandem a jejich následná detekce pomocí MALDI-TOF MS 

a LC-MS. V této práci byla zvolena technika síťování pomocí fotoaktivovatelného 

analogu Met na základě předešlého neúspěchu s inkorporací fotoaktivovatelného 

analogu Leu [6] do sekvence proteinu 14-3-3ζ. Byla testována produkce proteinu  

14-3-3ζ v buňkách auxotrofního kmene E. coli B834 (DE3), který není schopen vlastní 

syntézy Met. 

V průběhu optimalizace jsme zkoušeli čtyři různé podmínky. Při prvním postupu 

označeném A buňky rostly primárně v LB médiu. Následně byly opláchnuty a 

převedeny do minerálního média MM-M9 s foto-Met a byla indukována exprese 

přídavkem IPTG a protein byl produkován po dobu 19 hodin. V postupu označeném B 

byly buňky ponechány před promýváním (při převádění do MM-M9) 10 minut na ledu, 

v postupu C nebyly buňky vůbec promývány a v postupu D taktéž nebyly promývány a 

navíc byla prodloužena doba hladovění v MM-M9 bez Met na dobu 4 hodin. Vzorky ze 

všech těchto produkcí byly analyzovány pomocí SDS-PAGE s následnou trypsinizací 

proteinového proužku 14-3-3ζ a podrobeny MALDI-TOF MS analýze.  



58 
 

Ukázalo se, že produkce proteinu byla ve všech čtyřech případech velmi 

podobná, protože když jsme porovnávaly sílu proužků na gelu z jednotlivých podmínek, 

zdály se téměř totožné. To ostatně potvrdila i MALDI-TOF MS analýza, která 

neprokázala ani pro jednu ze čtyř podmínek jakýkoliv trend, který by vyzvedl jednu 

z podmínek nad ostatní. Z toho tedy usuzujeme, že je možné použít kteroukoliv ze čtyř 

testovaných podmínek a vždy dostaneme dostatečné množství proteinu s více jak 50% 

inkorporací foto-Met. 

Kromě těchto experimentů byl také zkoušen přístup, kdy buňky primárně rostly 

v MM-M9 s Met. Následný postup již byl stejný jako ve výše popsaných případech 

včetně čtyř různých podmínek (ABCD). V případě těchto produkcí jsme však po  

SDS-PAGE zjistili, že produkce proteinu je velmi nízká a tudíž pro další experimenty 

nevyhovující. Na rozdíl od práce Piotrowsky a spol. [53], kteří dosahovali srovnatelné 

produkce kalmodulinu v LB a MM-M9, jsme takový trend nepozorovali. Ve srovnání 

míry inkorporace foto-Met do sekvence 14-3-3ζ lze konstatovat, že použití auxotrofních 

kmenů E. coli B834 (DE3) výrazně navýšilo míru inkorporace z 30 % pro BL-21 (DE3) 

[52] na získaných 50 % v našem experimentálním uspořádání. Podobná míra 

inkorporace v neauxotrofních kmenech byla pozorována i pro kalmodulin [53] či 

cytochrom b5 [54]. 

S využitím výše diskutovaných výsledků optimalizace podmínek pro 

rekombinantní expresi 14-3-3ζ se nám podařilo získat dostatečné množství proteinu 

s inkorporovaným foto-Met a proto jsme postoupili k síťovacím metodám 

s fosforylovaným peptidem. Zvolenou metodou pro síťování byla světlem iniciovaná 

reakce (fotolýza), tedy ozáření UV světlem, po kterém z foto-Met vznikal reaktivní 

biradikál, který se váže na různé aminokyselinové zbytky v blízkém okolí (do 5Å) [54]. 

V případě našeho proteinu jsme volili fotolýzu s fosforylovaným peptidem (251-266) o 

sekvenci LSQRQRSTSTPNVHMV z Raf-1 kinázy s fosforylací na Ser259. Kromě 

proteinu 14-3-3ζ WT proběhly síťovací experimenty také s monomerním „mutantem“ 

14-3-3ζ S58D, jehož produkce a purifikace byla součástí diplomové práce. 

Po separaci na SDS-PAGE jsme potvrdili úspěšnost fotolýzy, neboť jsme získali 

monomer i dimer proteinu 14-3-3ζ WT. Fotolýza mutantního proteinu 14-3-3ζ S58D 

dimer nevytvářela. Následná MALDI-TOF MS a LC-MS analýza však nepotvrdila 
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existenci kovalentního spojení Met (resp. foto-Met) v pozici 121, 160 a 218 

s fosforylovaným peptidem. Otázkou ale zůstává, co je příčinou „neúspěchu“. 

 Je možné, že k vazbě peptidu a k následnému zesítění opravdu došlo, ale my 

nejsme schopni produkty tohoto zesítění zachytit pomocí MS, protože se objevují v tak 

malé míře, že je nelze úspěšně detekovat. Druhou možností je, že sice dochází k vazbě 

peptidu na protein, ale nedochází k tvorbě nových kovalentních vazeb při fotoiniciované 

síťovací reakci. To může být vysvětleno polohou Met v sekvenci proteinu. Ve struktuře 

dimeru s vyznačenými Met (obr. 22, str. 59) můžeme vidět, že Met přítomné v blízkosti 

vazebného žlábku (121, 160 a 218) mohou podle rtg dat být v nevhodné orientaci a to 

tedy může být příčinou toho, že neproběhlo zesítění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohužel ani použití přístupu, při kterém jsme se pokusili nabohatit produkty 

síťování přes fosfát peptidu Raf-1 kinázy za pomoci TiO2 nosiče, nevedlo k úspěchu. 

Byl nalezen pouze C-koncový peptid proteinu, což mohlo být dáno záporně nabitými 

aminokyselinami, které se na tomto konci nachází. Z článku Obšilové a spol. [51] víme, 

že tento konec proteinu má určitou autoinhibiční funkci, což také může být příčinou 

Obr. 22: Struktura dimeru proteinu 14-3-3ζ: Červeně jsou označeny leuciny 

ve vazebném žlábku (Leu172 a Leu227), oranžově jsou označeny methioniny 

ve vazebném žlábku (Met121 a Met160) a v C-koncové části (Met218). 

Oranžové kuličky značí metioniny v N-koncové části sekvence (Met1, Met22, 

Met26 a Met78) 
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neúspěchu našeho přístupu (kompetice C-konce s fosforylovaným peptidem). To ale 

není, podle dostupných informací, úplně pravděpodobné [51]. 

Vzhledem k získaným výsledkům, které mohou mít celou řadu příčin, se 

přikláníme k závěru, že Met v pozici 121, 160 a 218 nejsou v dostatečné blízkosti a 

potřebné orientaci vzhledem k vázanému fosforylovanému peptidu (251-266) Raf-1 

kinázy. Pro získání pozitivního výsledku plánujeme v prvním přístupu použít 

aktivovaný vazebný fosforylovaný peptid (251-266) Raf-1 kinázy. V druhém přístupu 

se pokusíme připravit mutant proteinu náhradou strukturně velmi podobné 

aminokyseliny, která se nachází blíže vazebného žlábku, za Met. Touto potenciální 

aminokyselinou by mohly být leuciny v pozicích Leu172 a Leu227 (viz obr. 22, str. 59).  
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8 Závěr 
 

Podařila se nám produkce proteinu 14-3-3ζ WT v buňkách E. coli B834 (DE3). 

Testovali jsme čtyři různé podmínky růstu buněk s následnou expresí rekombinantního 

proteinu. Největší nárůst buněčné kultury a výtěžek exprimovaného proteinu 

poskytovaly podmínky s primárním nárůstem buněk v LB médiu s následnou expresí 

v minimálním médiu s foto-Met. Míra inkorporace foto-Met byla při použití 

auxotrofního kmene 50%. Tyto podmínky jsme využili pro expresi a následnou 

purifikaci proteinu 14-3-3ζ WT s inkorporovaným foto-Met (provedla Mgr. Renata 

Ptáčková, Ph. D.). 

Zároveň byl připraven protein mutantního 14-3-3ζ S58D v buňkách E. coli B834 

(DE3) a to shodným postupem. V tomto případě se opět podařilo připravit dostatečné 

množství proteinu s inkorporovaným foto-Met (0,5 ml o koncentraci 0,65 mg/ml). 

Výtěžek exprese a purifikace rekombinantního proteinu byl přibližně 3 mg/l média. 

Připravené proteiny 14-3-3ζ WT a 14-3-3ζ S58D s inkorporovaným foto-Met 

byly následně využity k síťovacím reakcím s fosforylovaným peptidem (251-266) 

sekvence LSQRQRSTSTPNVHMV Raf-1 kinázy (pSer259). Byla provedena fotolýza 

proteinů bez peptidu a s nefosforylovaným a fosforylovaným peptidem. Separací 

pomocí SDS-PAGE se podařilo oddělit monomer a dimer proteinu, což ukazuje na 

nativní chování proteinu 14-3-3ζ WT. Monomerní mutant 14-3-3ζ S58D tvorbu dimeru 

neposkytoval. Všechny vzorky byly následně trypsinizovány a po extrakci a odsolení 

peptidů podrobeny MALDI-TOF MS, LC-MS nebo LC-MS/MS analýze.  

Kromě uvedených technik jsme se také pokoušeli o nabohacení produktů 

síťovací reakce přes fosfátovou skupinu pomocí TiO2 nosiče. Následná analýza pomocí 

MALDI-TOF MS identifikovala pouze C-koncový peptid proteinu 14-3-3ζ WT. 

Žádná z těchto technik nepotvrdila interakci a možnou tvorbu kovalentní 

vazby foto-Met v pozici 121, 160 a 218 s fosforylovaným peptidem Raf-1 kinázy 

(251-266). 
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