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SOUHRN

Disertační práce se zabývá vývojem nových metod vhodných pro analýzu peptidů a

proteinů. Pozornost je věnována především tzv. problematickým bílkovinám, tj.

bílkovinám, které se adsorbují na stěnu kapiláry, a proto také studiu různých možností

dynamického obalení vnitřní stěny kapiláry. V práci jsou využity různé módy kapilární

elektroforézy, popřípadě její kombinace s hmotnostní spektrometrií.

Teoretická část je věnována mechanismům CE separace peptidů a proteinů,

problematice výběru vhodných separačních podmínek a možnosti potlačení adsorpce

těchto látek ke stěně kapiláry. Dále jsou charakterizovány jednotlivé módy kapilární

elektroforézy a jejich použití pro separace peptidů a proteinů, různé způsoby detekce a

možnosti zlepšení citlivosti detekce.

Experimentální část popisuje používané chemikálie, využívanou instrumentaci,

materiál a metody použité pro tyto studie. Jsou zde také popsány postupy používané pro

přípravu jednotlivých vzorků.

Ve výsledcích a diskusi jsou shrnuty veškeré získané výsledky a poznatky. Tato

kapitola je rozdělena do čtyř částí. Jednotlivé části jsou věnovány nově vyvinutým

metodám určeným pro analýzu peptidů a proteinů. Jednalo se o: (i) Kapilární

elektroforézu proteinů a peptidů s  využitím ,,zátky“ gelu Pluronic F 127. (ii) Studium

interakce PAMAM dendrimerů se stěnou kapiláry. (iii) Napětím-podpořenou

kapalinovou chromatografii peptidů s využitím ROMP monolitických kapilárních

kolon. (iv) Analýzu proteinů v nerozpustné matrici skořápek slepičích (Gallus gallus)

vajec metodami HPLC-MS/MS a CE-MS/MS.

Klíčová slova: kapilární elektroforéza, proteiny, peptidy, Pluronic, částečné

plnění kapiláry, PAMAM dendrimery, dynamické obalení, kapilární stěna, kapilární

elektrochromatografie (CEC), monolitické kolony, polymerace rozpojováním kruhu

(ROMP), napětím-podpořená kapilární kapalinová chromatografie, proteiny vaječné

skořápky, hmotnostní spektrometrie, CE-MS, HPLC-MS.
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SUMMARY

This thesis is devoted to the development of new methods for the separation of

peptides and proteins. Attention is focused on proteins that stick to the capillary wall

(various dynamic coatings of the inner surface of the capillary). In this work many

modes of the capillary electrophoreses or its combination with the mass spectrometry

are used.

 The theoretical part describes CE separation mechanisms of peptides and proteins,

problems of choose of right separation conditions and possibilities of suppressing

adsorption of these compounds to the inner wall of the capillary. Furthermore it

characterizes the individual modes of the capillary electrophoreses and their use for the

separation of peptides and proteins, various types of detection and possibilities of

improving of the detection sensitivity.

The experimental part describes chemicals, instrumentation, materials and methods

used for this study and the preparation of the individual samples is also described.

Results and findings are summarized and discussed in the last part of this study.

The individual parts of this work are devoted to these new developed methods for the

separation of peptides and proteins: (i) Capillary electrophoresis of peptides and

proteins with plug of Pluronic F 127 gel. (ii) Separation of poly(amidoamine)

(PAMAM) dendrimer generations by dynamic coating capillary electrophoresis. (iii)

Voltage–assisted  capillary LC of peptides using monolithic capillary columns prepared

by ring–opening metathesis polymerization. (iv) HPLC –MS/MS and CE-MS/MS

analysis of avian eggshell matrix proteins.

Keywords: capillary electrophoresis, proteins, peptides, Pluronic, partial filling,

PAMAM dendrimers, dynamic coating, capillary wall, capillary electrochromatography

(CEC), monolithic columns, ring-opening metathesis polymerization (ROMP), voltage-

assisted capillary liquid chromatography, avian eggshell proteins, mass spectrometry,

CE-MS, HPLC-MS.
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Seznam zkratek

ACE afinitní kapilární elektroforéza

ACN acetonitril

ADH alkohol-dehydrogenáza

Ala alanin

APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku

AQC 6-aminoquinolyl-N-hydroxysukcinimidyl karbamát

Arg arginin

Asp asparagová kyselina

BGE základní elektrolyt

BrNS 1-bromo-4-naftalensulfonová kyselina

BSA hovězí sérový albumin

CE kapilární elektroforéza

CEC kapilární elektrochromatografie

CGE kapilární gelová elektroforéza

CHAPS 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylamonio]-1-

propansulfonát

CHES 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová kyselina

cIEF kapilární izoelektrická fokusace (zaostřování)

cITP kapilární izotachoforéza

CPA zesítěný polyakrylamid

CTAB cetyltrimethylamonium bromid

CZE  kapilární zónová elektroforéza

DABCO 1,4-diazobicyklo[2,2,2]oktan

DALT Dalton – starší jednotka hmotnosti

2-D CE dvourozměrná kapilární elektroforéza

DNA deoxyribonukleová kyselina

2-D PAGE dvourozměrná polyakrylamidová elektroforéza

dsDNA zdvojená (dvojitě stočená) deoxyribonukleová

kyselina

3-D systém trojrozměrný systém

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina
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EOF elektroosmotický tok

ESI ionizace elektrosprejem

FAB bombardování urychlenými atomy

FITC fluorescein izothiokyanát

FQ 3-(2-furoyl)quinolin-2-karboxaldehyd

FT-ICR iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou

transformací

Glu glutamová kyselina

G0-G6 generace PAMAM dendrimerů 1-6

GSH redukovaný glutathion

GSSH oxidovaný glutathion

Hb hemoglobin

HIV-1 lidský imunodeficientní vir typ I

His histidin

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPMC hydroxypropylmethylcelulóza

HSA lidský sérový albumin

IACE imunoafinitní kapilární elektroforéza

ICP induktivně vázaná plazma

I.D. vnitřní průměr kapiláry

IEC iontově výměnná chromatografie

IgE imunoglobulin E

II-CZE iontová interakční kapilární zónová elektroforéza

IOPs hmyzí oostatické peptidy

Kd disociační konstanta

LC kapalinová chromatografie

Leu leucin

LIF laserem indukovaná fluorescence

Lys lysin

MALDI laserová desorpce za účasti matrice

MEKC micelární elektrokinetická chromatografie

MEEKC mikroemulzní elektrokinetická chromatografie

Met methionin

MS hmotnostní spektrometrie
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MS/MS tandemová hmotnostní spektrometrie

MW molekulová hmotnost

NACE nevodná kapilární elektroforéza

NDA naftalen-2,3-dikarboxyaldehyd

NDTE p-nitrofenol-2,5-dihydroxyfenylacetát-

bis-tetrahydrophyranyl éter

NECEEM nerovnovážná kapilární elektroforéza rovnovážné

směsi

NHS N-hydroxysukcinimid ester

ODS oktadecylkřemičitan

OT-CEC kapilární elektrochromatografie v otevřených

kapilárách

PA polyakrylamid

PAMAM dendrimery polyamidoaminové dendrimery

pCEC tlačená kapilární elektrochromatografie

PDMA poly(dimethylakrylamid)

PEG polyethylenglykol

PEI polyethylenimin

PEO polyethylenoxid

PF-ACE částečně plněná afinitní kapilární elektroforéza

Phe fenylalanin

pI izoelektrický bod

pKa disociační konstanta kyseliny

Pro prolin

PS fosfatidylserin

PSG monolit fotopolymerizovaný sol-gelový monolit

PVA poly(vinylalkohol)

PVP poly(vinylpropyl)

ROMP polymerace rozpojováním kruhu (ring-opening

metathesis polymerization)

RP-CEC kapilární elektrochromatografie na obrácené fázi

RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie na obrácené

fázi

RPLC kapalinová chromatografie na obrácené fázi
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RT reverzní transkriptáza

SDS dodecylsulfát sodný

SEC chromatografie stérické výluky

SOG spin na skle

SP substance P

SPE extrakce na tuhé fázi

SPME mikroextrakce na tuhé fázi

ssDNA jednoduchá deoxyribonukleová kyselina

SU-8 epoxidový fotosenzitivní polymer

µTAS miniaturizovaný analytický systém

tCITP tranzitní kapilární izotachoforéza

TFA trifluoroctová kyselina

TOF-MS hmotnostní spektrometrie s analyzátorem doby letu

UV ultrafialové záření

UV-Vis viditelná část ultrafialového záření

ZE zónová elektroforéza
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1. ÚVOD

 Peptidy a proteiny představují rozsáhlou  a velmi významnou skupinu biomolekul.

Hrají klíčovou úlohu v kontrole a regulaci mnoha životně důležitých procesů ve všech

žijících organismech. Působí například jako hormony, neurotransmitery,

imunomodulátory, enzymy, koenzymy, enzymové substráty a inhibitory, receptorové

ligandy, léčiva, toxiny a antibiotika.

 V současné době, po éře genomu, nastává tzv. éra proteomu. Proteomika se

zaměřuje na základní porozumění složitých biologických procesů, zahrnujících vývoj

buňky, buněčnou diferenciaci a signální transdukci. Na rozdíl od statického genomu, je

proteom dynamické vyjádření celé řady proteinů dané buňky či tkáně. Proteomy jsou

mezi různými buňkami a tkáněmi vysoce odlišné. Proto k porozumění regulace

biologických systémů je nezbytná detekce, identifikace a kvantifikace různorodých

proteinů, stanovení jejich interakcí a lokalizací uvnitř buněk a charakterizace jejich

posttranslačních modifikací. Hlavním směrem proteomického výzkumu je identifikace

struktury i funkce mnohých proteinů a to i pomocí jejich peptidových fragmentů [1,2].

Pro jejich analýzu je důležité využít vysokoúčinné separační metody. Mezi nejcitlivější

patří kapilární elektromigrační metody (zahrnuté pod obecný název kapilární

elektroforéza –  CE). Pro separaci proteinů a polypeptidů je možné použít celou řadu CE

módů. Tyto módy zahrnují kapilární zónovou elektroforézu (CZE), micelární

elektrokinetickou chromatografii (MEKC), mikroemulzní elektrokinetickou

chromatografii (MEEKC), kapilární gelovou elektroforézu (CGE), kapilární

izotachoforézu (cITP), kapilární izoelektrickou fokusaci (cIEF) a kapilární

elektrochromatografii (CEC).
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2. TEORETICKÁ ČÁST

Kapilární elektroforéza (CE) je souhrnný název pro elektromigrační separační

metody, které využívají pro separaci látek kapiláru naplněnou základním elektrolytem,

který vede elektrický proud. Konce kapiláry jsou ponořeny do zásobníků s elektrolytem,

společně s elektrodami z inertního materiálu. Mezi elektrody se aplikuje stejnoměrné

vysoké napětí (10-30 kV). Malý objem vzorku se dávkuje do konce kapiláry. Kapilára

prochází detektorem, obvykle fotometrickým (je sledována absorbce ultrafialového

záření).

Záznam závislosti odezvy detektoru na čase se nazývá elektroforegram.

Elektroforegram je podobný chromatogramu. Poloha píku určuje kvalitu, plocha píku

nebo výška píku kvantitu. Kapilární elektroforéza nabízí možnost počítačového řízení a

zpracování analýzy. Doba analýzy v kapiláře se oproti plošnému uspořádání zkracuje

zejména z těchto důvodů: (i) Teplo tvořené uvnitř kapiláry je účinně odváděno jejími

stěnami, proto lze využít vysokých napětí, která urychlují analýzu. (ii) Kapilára

prochází detektorem a je prováděna on-line detekce zón a počítačové vyhodnocení píků.

(iii) Elektroforézu doplňuje elektroosmóza. Elektroosmotický tok (EOF) způsobuje

pohyb roztoku kapilárou k detektoru, snižuje analytické časy a k detektoru unáší i

částice elektroforeticky migrující opačným směrem.

Kapilární elektroforéza je atraktivní alternativní metoda ke klasické dvourozměrné

elektroforéze v polyakrylamidovém gelu (2-D PAGE). V případě 2-D PAGE jsou

proteiny nejprve separovány izoelektrickou fokusací, která je rozdělí na základě jejich

izoelektrického bodu. Tento tzv. izoelektrický fokusační gel je poté přemístěn do

polyakrylamidového gelu (s dodecylsulfátem sodným (SDS)), kde jsou proteiny dále

rozděleny na základě svých molekulových hmotností. Po obarvení gelu pomocí

reagencií (jako je např. Coomassie blue nebo stříbrné ionty) a následném odbarvení jsou

jednotlivé skvrny vyříznuty a podrobeny proteolytickému štěpení. Peptidy mohou být

následně analyzovány hmotnostní spektrometrií (MS). Nevýhodou 2-D PAGE je

především její pomalost, zdlouhavé barvící a odbarvovací procesy a obecně problém

off-line spojení s  hmotnostním spektrometrem (MS), proto je nahrazována právě

kapilární elektroforézou.
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Obr. 1. Základní schéma kapilární elektroforézy.

2.1. Mechanismy CE separace peptidů a proteinů

 Separace peptidů a proteinů metodou CE je založena většinou na poměru

náboj/hmotnost, na velikosti daných molekul (“prosívání“), interakcích s ligandy

(afinitě) a/nebo hydrofobicitě/hydrofilicitě.

Pro separaci proteinů, které mají rozdílné migrační mobility ve vodných pufrech, se

často používá kapilární zónová elektroforéza, izoelektrická fokusace a izotachoforéza.

Pro separaci na základě “prosívacího“ mechanismu se využívá kapilára naplněná gelem
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nebo polymerním roztokem, připraveným z lineárního nebo i prostorově zesíťovaného

polymeru. K minimalizování závislosti mobility na náboji, ke zkrácení času separace,

a/nebo ke vzrůstu rozpustnosti separovaných látek se často používá dodecylsulfát sodný

(SDS). SDS denaturuje proteiny/peptidy před vlastní analýzou, ale přidává se i do gelu

nebo polymerního roztoku [3]. V afinitní kapilární elektroforéze (ACE) jsou ligandy

(např. barviva, substráty, protilátky a antigeny) buď přidávány do pufru a nebo

imobilizovány na stěnu kapiláry (přímo nebo přes stacionární fázi). MEKC a CEC

představují dvě alternativní metody vhodné pro separaci peptidů/proteinů, které jsou

založeny na rozdělování separovaných látek mezi mobilní a (pseudo)stacionární fázi [4-

7]. V případě CEC je kapilára naplněna částicemi nebo monolity, které mají vhodné

velikosti pórů a funkční skupiny pro vysoce efektivní separaci.

2.2. Elektromigrační vlastnosti peptidů a proteinů

 Malé peptidy se skládají z několika aminokyselin a jejich elektroforetická migrace

(mobilita) může být předpovězena na základě jejich hmotnostních (velikostních) a

nábojových charakteristik. Náboj malého peptidu může být stanoven z hodnot

disociační konstanty (pKa) jednotlivých aminokyselin. Pomocí této informace může být

migrace malého peptidu v daném CE pufru snadno vypočítána (např. počítačovým

programem).

 Pro větší peptidy a proteiny není výpočet náboje na základě ionizačních konstant

tak triviální a nelze ho snadno spočítat z hodnot pKa volných aminokyselin. Kromě

poměru náboj/hmotnost může mobilitu ovlivňovat řada dalších důležitých faktorů,

zahrnujících hydrofobicitu, primární sekvenci (pořadí) aminokyselin, konformační

změny a chiralitu aminokyselin.

 K předpovědi elektroforetické mobility v pufrovacích systémech byla v roce 1966

Offordem [8] popsána následující rovnice, vztahující mobilitu peptidů (mep) k jejich

efektivnímu náboji (q) a molekulární hmotnosti (Mr), kde k= koeficient:

mep = k . q / Mr2/3

 Odhad čistého náboje peptidů může být z této závislosti  pouze přibližný. Přesnější

hodnoty náboje peptidů mohou být získány, když je závislost hodnot pKa protonové
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disociace z ionogenních skupin peptidů vztažena ke struktuře peptidů a náboji jejich

sítě.

 Existuje relativně hodně prací, které se zabývají studiem semiempirických modelů

popisujících elektroforetickou mobilitu peptidů/proteinů. Například metodou CZE

s ESI-MS bylo separováno 18 standardních peptidů v  křemenných kapilárách, které

byly modifikovány pozitivně nabitým Polybrenovým obalením [9]. V kyselém

základním elektrolytu  (BGE) (100 mM kyselina mravenčí upravená amoniakem na pH

2,7) vyjadřuje poměr q/Mr0.56 nejlépe korelaci s mobilitou testovaných peptidů.

K demonstraci validity této korelace byly použity peptidy vzniklé z různých štěpů

myoglobinu koňského srdce či hovězího hemoglobinu. Také posttranslačně

modifikované peptidy z tryptického štěpení lidského myelinového proteinu poskytly

výbornou korelaci s lineárním vztahem, kde byl efektivní náboj peptidů přesně

vypočítán. Pomocí této metody bylo nalezeno pět argininových zbytků částečně

citrulinovaných a jeden arginin částečně mono- nebo dimethylovaný. Čtyři glutaminové

zbytky byly nalezeny částečně deaminovány, dva methioninové zbytky byly částečně

zoxidovány a tři peptidy byly nalezeny fosforylované. Metoda může poskytnout

výborný nástroj pro identifikaci peptidů s posttranslačními modifikacemi.

 Řada semiempirických modelů závislosti efektivní mobility peptidů, mep, na jejich

náboji, q, a Mr (mep vs. q/Mrk) byla testována metodou CZE separace řady

homologických hmyzích oostatických peptidů (IOPs), tetrapeptidů až dekapeptidů se

vzrůstajícím počtem prolinových zbytků na C-konci řetězce peptidu, H-Tyr-Asp-Pro-

Ala-Prox, x=0-6 [10]. Částečně byl studován tvar těchto molekul peptidů, který souvisí

s hodnotou exponentu k ve výše uvedeném vztahu. Nejlepší korelace této závislosti pro

kationické formy IOPs, separované metodou CZE v silně kyselém Tris-fosfátovém BGE

(pH 2,25), byla nalezena pro k~ (2/3), což koresponduje  s tvarem rozlehlého tenkého

disku těchto peptidů [11]. Pro anionické formy IOPs, separované metodou CZE ve slabě

alkalickém Tris-glycinovém pufru (pH 8,1), byla nejlepší korelace získána pro k~ (0,5),

což koresponduje se strukturou nepravidelné smyčky.

 Pět semiempirických modelů, vztahujících mobilitu peptidů k jejich poměru

náboj/velikost (Mr), bylo testováno pomocí sady 64 oligopeptidů (2-14 aminokyselin),

které byly separovány metodou CZE v 50 mM kyselině mravenčí, pH 2,75 [12]. Ani

jeden z modelů neposkytnul perfektní shodu s experimentálními daty, nicméně nejvyšší

korelační koeficient (0,89) byl poskytnut Offordovým modelem.



10

 Modely popisující vliv pH a iontové síly na elektroforetické (stejně jako

chromatografické) chování pro série malých dipeptidů, tripeptidů a polyprotických

terapeutických peptidových hormonů byly vyvinuty Sanz-Nebotem a kol. [13]. Tyto

modely umožňují stanovit konstanty acidity ionogenních skupin peptidů ve vodě a ve

vodno-organických elektrolytech, ale i v mobilních fázích používaných v CE a

kapalinové chromatografii (LC). Dále mohou být použity pro výběr optimálního pH pro

separaci směsí peptidů.

Nový přístup pro charakterizaci elektromigračních vlastností peptidů je založen na

semiempirickém modelu, který vztahuje elektroforetické chování peptidů k jejich

sekvencím a poskytuje simulaci a optimalizaci CE peptidových separací [14].

 Zdokonalený výzkum konformačních stavů a odhadnutí rozsahu hydratace řady 18

oligopeptidů a polypeptidů (lišících se ve velikosti a náboji) a vliv těchto parametrů na

elektroforetické mobility daných peptidů byl proveden Crossem a Wongem pomocí

molekulárně dynamického přístupu [15]. V následující práci [16] ti samí autoři testovali

vliv fyzikálních vlastností na úroveň hydratace široké řady 58 peptidů při pH 2,5.

2.3. Výběr vhodných separačních podmínek

 Je třeba zdůraznit, že vlastnosti peptidů a proteinů jsou natolik různorodé, že nelze

jednoduše definovat nejlepší separační podmínky. Na základě elektromigračních

vlastností peptidů/proteinů (např. jejich náboje, velikosti, konformace, hydrofobicity,

vazebných kapacit) a také s ohledem na jejich další vlastnosti (např. rozpustnost,

amfoterní charakter, chemická stabilita a biologická aktivita) je třeba vybrat vhodné

experimentální podmínky jejich CE separací, které samozřejmě berou do úvahy obecná

pravidla pro výběr BGE pufru [17,18].

 Velmi důležitou součástí CE optimalizace peptidů/proteinů je výběr vhodného

pufru (jeho typu, složení, pH), protože určuje náboj molekuly analytu a tím pádem i

jeho migrační rychlost.

 Optimální CE pufr by měl splňovat následující požadavky:

• dobrou pufrovací kapacitu (kontrolu pH)

• nízkou vodivost

• dobrou UV propustnost
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 K získání vysoce rozlišujících separací jsou k pufrům často přidávány různé

sloučeniny [19]. Tato aditiva zahrnují  iontové surfaktanty (např. dodecylsulfát sodný

(SDS), cetyltrimethylamonium bromid (CTAB)), neiontové surfaktanty (např.

polyoxyethylen-10), iontově-párující činidla (např. kyselina hexansulfonová),

cyklodextriny, organická rozpouštědla (např. methanol, acetonitril), divalentní aminy

(např. 1,4-diaminobutan) a komplexotvorná činidla.

 Použití neošetřených kapilár z křemenného skla při vysokém pH pufru vede

k rychlým separacím, protože EOF je vysoký. Při nízkém pH separované látky migrují

na základě poměru náboj/hmotnost, EOF je nízký. Pro CE se většinou používají

fosfátové, citrátové a octanové pufry nebo jejich kombinace. Typické koncentrace se

pohybují od 20 do 200 mM. Velmi oblíbeným pufrem je pufr borátový (pH 7,5-10). Má

nízkou vodivost a vytváří komplexy s diolovými skupinami, což usnadňuje analýzu

cukrů a glykoproteinů [20]. Vodivosti spojené s fosfátovými, citrátovými a octanovými

pufry jsou relativně vysoké, proto se používají kapiláry s menšími I.D. nebo úprava síly

elektrického pole.

Postup pro výběr vhodných podmínek separace lze demonstrovat např.

systematickým výzkumem vlivu různých parametrů CZE (složení, iontová síla a pH

pufru, délka kapiláry a intenzita elektrického pole) na efektivitu a selektivitu separace

17 strukturálně příbuzných histidin-obsahujících syntetických peptidů (6-14

aminokyselinových zbytků) [21]. Jako jiný publikovaný příklad může být zmíněna

optimalizace separační efektivity, rozlišení a migračních časů pro rychlou CZE separaci

redukovaného glutathionu (GSH) a oxidovaného glutathionu (GSSH). Tato

optimalizace zahrnovala studium vlivu nejdůležitějších faktorů ovlivňujících separaci

(složení, pH a iontová síla pufru, délka kapiláry a teplota) [22].

Různé aspekty výběru vhodného pufru pro analýzu peptidů a proteinů metodou

CZE  (jako je koncentrace a typ pufrujících složek pufru s ohledem na jejich pufrující

kapacitu, mobilitu a elektrickou vodivost, pH, aditiva potlačující adsorpci nebo

ovlivňující EOF a selektivitu, organické modifikátory, teplota a Joulovo teplo) byly

diskutovány v již dříve publikovaném, ale stále aktuálním přehledu [23]. Další

podmínky pro výběr vhodného separačního módu a experimentálních podmínek pro CE

a CEC separace peptidů jsou popsány nebo uvedeny v dalších přehledech CE peptidů

[24,25].
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2.4. Potlačení adsorpce peptidů/proteinů

 K zajištění vysoce efektivní separace látek metodou CE je nutné potlačit adsorpci

proteinů/peptidů ke stěně kapiláry [26,27]. Separace směsí látek obsahujících

aminoskupiny, jako jsou peptidy a proteiny, je komplikována adsorpcí těchto látek ke

stěně kapiláry. Tato adsorpce je způsobena interakcí nabitých míst proteinů s pevnými

negativně nabitými silanolovými skupinami na vnitřní stěně kapiláry, elektrostatickou

interakcí proteinů a hydrofobickými silami. Existují tři hlavní metody, jak

minimalizovat tuto adsorpci: (i) použití extrémně nízkého nebo vysokého pH pufru, (ii)

permanentní (statické) obalení kapiláry a (iii) dynamické obalení kapiláry.

2.4.1. Použití extrémně nízkého nebo vysokého pH pufru

 Bylo věnováno velké úsilí k zamezení elektrostatické adsorpce proteinů na stěnu

kapiláry jednoduchým způsobem - použitím extrémního pH základního elektrolytu

[28,29]. V roztoku vykazují proteiny kyselé nebo bazické vlastnosti a jejich náboj je

závislý na pH použitého pufru. Při charakteristickém izoelektrickém bodě pI (kde je

počet pozitivních nábojů přesně vyvážen počtem negativních nábojů) se náboj proteinů

rovná nule.

 Při vysokém pH použitého pufru (např. pH 10) je izoelektrický náboj daného

proteinu většinou nižší než je pH tohoto pufru. Proto jsou protein i stěna kapiláry nabity

negativně a adsorpce je vlivem odmítnutí náboje minimalizována. Mimo jiné je při

vysokém pH také generován relativně vysoký EOF. Teoreticky je rozlišení dané

separace zlepšeno, když je elektroosmotický tok potlačen a vyvážen vůči

elektroforetické migraci (např. pomocí různých aditiv pufru).

 Obdobná situace nastává při použití extrémně nízkého pH (např. pH 2). Při tomto

pH je stěna kapiláry protonována, proteiny jsou nabity pozitivně a elektrostatické

interakce jsou opět minimalizovány.

 I když jsou tyto přístupy v některých případech využitelné, použití extrémních

hodnot pH není vždy vhodné z několika důvodů: (i) Znemožňuje studium mnoha

nativních molekulárně konformačních interakcí (např. vede k rozkladu, agregaci

proteinů, deamidaci). (ii) Při extrémních pH podmínkách je biologická aktivita proteinů

odlišná. (iii) Při velmi vysokém pH (vyšším než 11) může být porušena stěna kapilár.
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2.4.2. Statické obalení kapiláry

 Statické (permanentní) obalení vnitřní stěny kapiláry zahrnuje vytvoření

kovalentní vazby [30] mezi vhodným derivatizačním obalovacím činidlem a

silanolovými skupinami kapiláry, dochází tedy k imobilizovanému polymernímu

obalení. Tato vazba může být také nekovalentní, ale přesto permanentní, založená

na ireverzibilní adsorpci polymeru (např. polyvinylalkoholu nebo polyethylenglykolu

(PEG)) ke stěně kapiláry. Statické obalení kapiláry je stabilní při relativně širokém

rozmezí pH 3-10, vyžaduje však zdlouhavé obalovací procesy, proto je v poslední době

méně populární než dynamické.

 K navázání polymeru se často používají silanová bifunkční činidla [31],

Grignardův chemizmus [32] a tepelná imobilizace [33]. Příkladem je tvorba zesítěného

polyakrylamidu (CPA) chemickým spojováním molekul lineárního polyakrylamidu

[34]. Ve srovnání s kapilárami obalenými komerčně dostupným lineárním

polyakrylamidem (PA) a hydroxypropylcelulózou, jsou kapiláry obalené CPA mnohem

stabilnější a robustnější. Kapiláry obalené CPA poskytly vysokou efektivitu a

reprodukovatelnost pro separaci proteinů, jako je např. myoglobin.

 Jako zhášedla silanolových interakcí s peptidy a proteiny mohou sloužit rozmanité

látky. Byly například studovány deriváty 1,4-diazobicyklo[2,2,2]oktanu (DABCO) [35].

První derivát, mono-kvarternizovaný piperazin, byl ke stěně navázán kovalentně. Lze

ho použít k separacím v širokém rozmezí pH a umožňuje dobré separace peptidů a

proteinů bez patrné interakce. Druhá směs, dikvarternizovaný DABCO derivát, se

dvěma dlouhými alkylovými řetězci na koncích, nebyl ke stěně vázán kovalentně, ale

dynamicky, tj. musel být přítomen také v pufru a poskytl dobré separace pouze pro malé

oligopeptidy. Polypeptidy a proteiny nemohly být jeho pomocí rozděleny.

Semipermanentní nekovalentní obalení křemenné kapiláry dvoj-řetězcovými

surfaktanty, jako je didodecyl- až dioktadecyldimethylamonium bromid a troj-řetězcový

tridodecylmethylamonium bromid, které byly úspěšně použity pro CZE separaci

proteinů  [36], lze také potenciálně použít pro separace peptidů.

 Bylo popsáno, že kovalentní obalení křemenné kapiláry neutrálním polymerem,

poly(dimethylakrylamidem) (PDMA), vede k dvojnásobnému zlepšení opakovatelnosti

migračních časů CZE separace směsi kyselých a bazických peptidů (složených

z fosforylovaných a nefosforylovaných peptidových substrátů pro kinázy a fosfatázu)

[37]. Nicméně účinnější separace byly získány pomocí kovalentně spojených, nabitých
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polymerních modifikátorů, které redukují interakce peptidů se stěnou. Obalení pomocí

PDMA (anionaktivní poly(akrylát)ové a kationaktivní poly([3-

(methakryloylamino)propyl]-tri-methylamoniové) zlepšilo efektivitu CZE separací

těchto peptidů (4-7× ) a také opakovatelnost jejich migračních časů.

.

2.4.3. Dynamické obalení kapiláry

 Dynamické obalení vnitřní stěny kapiláry je založeno na reverzibilní (dynamické)

adsorpci hydrofilních látek, modelově polymerů, jako jsou například deriváty celulózy

[38] nebo syntetické polysacharidy [39,40], které se přidávají do pufru. Toto obalení je

jednoduché a umožňuje regeneraci kapilární stěny po každé analýze jednoduchým

propláchnutím kapiláry pufrem s nízkomolekulárními modifikátory nebo polymery.

 Dynamické obalení kapiláry, založené na povrchově aktivních látkách

(surfaktantech), je atraktivní především díky své univerzálnosti, jednoduchosti a nízké

ceně. Při dynamickém obalení je surfaktant, který má afinitu pro negativně nabitý

povrch kapiláry, přidáván k základnímu elektrolytu. Molekuly surfaktantu poté

adsorbují k povrchu kapiláry a chrání tak silanolové skupiny, tudíž zabraňují adsorpci

proteinů.

 Polymery používané k potlačení adsorpce proteinů, ale i EOF, zahrnují celulózy

[38], dextran [41], polyakrylamid (PA) [39], poly(vinylalkohol) [42], polyvinylpropylen

(PVP) [43] a poly(ethylenoxid) (PEO) [44]. Byly vyvinuty i nové materiály tzv.

dvojitého dynamického obalení (komerčně dostupné pod značkou EOTrol a UltraTrol).

Toto dvojité obalení může pomoci při dělení proteinových izoforem metodou CZE [45].

 Pro separaci kationaktivních a anionaktivních proteinů lze použít i obojetný

(zwitterionic) surfaktant Rewoteric AM CAS U [46]. Dvoj-řetězcové surfaktanty (např.

didodecyldimethylamonium bromid) mohou tvořit na stěně kapiláry stabilnější obalení

než jedno-řetězcové (např. cetyltrimethylamonium bromid), protože jedno-řetězcový

surfaktant tvoří na křemenu sférické agregáty, zatímco dvoj-řetězcový vytváří tzv.

dvojvrstvu [47]. Tento dvoj-řetězcový surfaktant poskytuje pro bazické proteiny

separační efektivity dosahující až 560 000-750 000 pater/m a reprodukovatelnost

migračního času s relativními standardními odchylkami 0,8-1,0%.

 Křemenné kapiláry dynamicky obalené polykationaktivními polymery,

polyethyleniminem (PEI, Mr = 10000, 0,8% ve vodě) a hexadimethrin bromidem

(Polybren, Mr = 25000, 0,25% ve vodě), byly použity pro účinné CZE separace
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kalcitoninů a jejich tryptických štěpů. Byl použit kyselý pufr (25 mM kyselina

fosforečná, upravená NaOH na pH 3,1) [48]. Tyto modifikace kromě potlačení

peptidové sorpce obrátily EOF a vytvořily silný anionaktivní EOF. Tento EOF zajistil

relativně rychlou migraci všech peptidů k anodě (negativně nabitých, neutrálních i

pozitivně nabitých). Ve srovnání s kapilárami obalenými Polybrenem, vedly kapiláry

obalené PEI k podstatně pomalejšímu a stabilnějšímu EOF, ale i k větší adsorpci

peptidových analytů.

Potlačení adsorpce bylo pozorováno u CE separace peptidů/proteinů, když byl

použit 20 mM fosfátový pufr (pH 2,5) modifikovaný 10% Pluronicem F 127 [49]. Právě

Pluronic F 127 je specifické médium, které vykazuje jak vlastnosti povrchově aktivní

látky, tak i gelu (viskozita je snadno ovlivnitelná teplotou). Chemicky se jedná o

kopolymer.

Adsorpce pozitivně nabitých peptidů a proteinů byla minimalizována také použitím

kyselých pufrů, obsahujících tetraalkylamoniové kationty [50]. Tetramethyl- a

tetrabutylamoniové kationty dynamicky modifikují povrch kapiláry, což vede

k odmítnutí kationaktivních peptidů nebo jiných kationaktivních analytů pozitivně

nabitým povrchem kapiláry a k obrácení EOF. Kromě redukce adsorpce je zlepšeno

rozlišení a kapacita píků, protože migrace kationaktivních analytů je vyvážena

elektroosmotickým tokem.
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2.5. Separace peptidů a proteinů v různých CE módech

2.5.1. Kapilární zónová elektroforéza

 CZE je nejjednodušší, univerzální a nejčastěji používaný CE mód pro separaci

nabitých látek. Je založena na rozdělení látek na základě jejich rozdílů v pohyblivosti.

Tato pohyblivost je založena na hustotě náboje daných látek (q/iontový objem). U

slabých kyselin/zásad je náboj závislý na pH a pKa. U plně disociovaných iontů může

být iontový objem změněn výběrem vhodného proti-iontu pufru nebo iontového páru.

 Velmi důležitou vlastností  používaných pufrů je jejich hodnota pH, která hraje

zásadní roli při ovlivňování selektivity a minimalizování adsorpce peptidů/proteinů ke

stěně kapiláry, protože ovlivňuje jak elektroosmotický tok (EOF), tak i náboj

peptidů/proteinů. Nejčastěji používanými pufry je pufr octanový, citrátový, fosfátový a

borátový. Z důvodu minimalizace adsorpce separovaných látek a potlačení

elektroosmotického toku jsou upřednostňovány jejich vysoké koncentrace. Vodivost

těchto pufrů je však vysoká, což vede k vysokému proudu, ohřívání a tvorbě bublin

během separace. Proto se pro CZE separace většinou používají pufry biologické, které

vykazují nízkou vodivost. Většina těchto pufrů také obsahuje aminoskupiny, které

redukují adsorpci na stěnu kapiláry obsazením míst na povrchu, která jinak interagují

s proteiny.

 Rozsah pH používaných pufrů je široký, od velmi kyselé až do velmi alkalické

oblasti. Vysoce kyselé  pufry mají pH až 1,1. Jsou tvořeny z koncentrovaných roztoků

fosforečných, fosforitých, šťavelových a dichlorooctových kyselin. Mohou být

například použity pro analýzu a fyzikálně-chemickou charakterizaci fosforitých

pseudopeptidů [51]. Vhodnějšími konstituenty pufrů byly shledány UV-absorbující

fosforečné a fosforité kyseliny. Tyto kyseliny  poskytly stabilnější základní čáru

(baseline) UV-absorbčního detektoru než další dvě testované kyseliny. Poměrně

alkalický pufr (20 mM octan amonný, pH 10) poskytl rychlou (ca. 2,2 min) a vysoce

efektivní (280 000-580 000 teoretických pater/m) separaci osmi strukturně příbuzných

na histidin bohatých oligopeptidů (hexa- až dodekapeptidů) [52]. Byla použita 50 µm

I.D. (34,0/25,5 cm celková/efektivní délka) křemenná kapilára při napětí 13,6 kV.

 Jako základní elektrolyty jsou také využívány amfolyty (amfoterní elektrolyty),

které jsou běžně používány pro tvorbu pH gradientu v IEF. Busnel a kol. [53]
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doporučují amfolyty pro jejich nízkou vodivost a dobrou pufrovací kapacitu jako

vhodné pufry pro CZE separace proteinů a peptidů. Tyto vlastnosti mají také

izoelektrické pufry, např. 50-100 mM iminodioctová kyselina, která byla použita pro

CZE separaci hmyzích peptidů [10].

 Nový CE přístup, nazývaný jako ,,iontová interakční CZE“ (II-CZE) [54], byl

zaveden pro separaci diastereomerních peptidových párů. V těchto diastereomerech je

aminokyselina v centru nepolárního povrchu amfipatického α -helikálního peptidu (18

aminokyselinových zbytků) substituována jednou z 19 L- nebo D-aminokyselin. Takové

L- a D-peptidové páry mají stejný poměr hmotnost/náboj, pořadí aminokyselin

(sekvenci) a jejich skutečná hydrofobicita kolísá pouze ve stereochemii jednoho

aminokyselinového zbytku. Použitím vysoké koncentrace (až do 400 mM)

perfluorovaných (trifluoroctová, pentafluoropropionová, heptafluoromáselná) kyselin

jako BGE konstituentů (upravených pomocí LiOH na pH 2,0) je možné dosáhnout

základní separace všech 19 diastereomerních peptidových párů v holé křemenné

kapiláře. Zásluhou subtilního rozpadu struktury/konformace peptidu (způsobeného

přítomností D-aminokyseliny) nepolárního povrchu amfipatického α -helixu a jeho

interakce s hydrofobickými anionaktivními iontově-párujícími činidly bylo získáno

výborné rozlišení. Kromě toho bylo tímto novým CZE přístupem možné také separovat

směs blízce příbuzných α-helikálních peptidů. Metoda II-CZE byla také úspěšně použita

pro separaci tří řad čtyř syntetických kationaktivních peptidových standardů [55]. Každá

řada obsahovala peptidy o stejném pozitivním náboji (+1, +2 a +3 série) a délce, ale o

rozdílných hydrofobicitách. Byla dosažena úplná separace těchto 12 peptidů a rozlišení

tohoto CE přístupu bylo lepší než metodou RP-HPLC.

Nevodná kapilární elektroforéza (NACE) [56] prováděná v čistých organických

rozpouštědlech (např. v acetonitrilu nebo methanolu) nebo CZE v hydroorganických

rozpouštědlech (např. ve směsích organických rozpouštědel s vodnými pufry) také našla

své uplatnění v analýze peptidů a peptidových derivátů. Systematický výzkum účinku

změn koncentrací (0-80% v/v) různých organických rozpouštědel (acetonitril, methanol,

ethanol, 1- a 2-propanol) ve vodných základních elektrolytech definovaného složení a

pH na elektroforetické mobility syntetických hexa- až tetradekapeptidů a na EOF v

neobalených křemenných kapilárách vedl k závěru, že typ a obsah organického

modifikátoru může být racionálně využit k modulování separační selektivity dané CZE

separace [57]. Vysoce efektivní separace (2-3 milióny teoretických pater/m)

syntetických histidin-obsahujících hexa- až dodekapaptidů byly dosaženy metodou



18

CZE, která byla provedena v 20 mM octanu amonném o vysokém pH (10)

modifikovaném organickými rozpouštědly (methanolem, ethanolem a acetonitrilem)

[52].

 Rozlišení diastereomerů izomerních α - a β -aspartyldipeptidů, α , β -L,D-Asp-L-

PheOMe bylo dosaženo v methanolových a vodně-methanolových BGEs pufrech.

Separace strukturně příbuzných peptidů (Leu- a Met-enkefalinů) mohlo být, na rozdíl

od vodných BGEs,  dosaženo v methanolových BGEs při vysokém pH [58]. Přídavek

acetonitrilu (ACN) k 10 mM octanu amonnému (pH 8,5) byl slučitelnější s hmotnostní

spektrometrickou (MS) detekcí, než přídavek jiných organických modifikátorů

(methanolu a N-methylformamidu). Konkrétně se jednalo o CZE separaci bioaktivních

peptidů, dynorfinu A 1-8, neurotenzinu a β -kasomorfinu [59].

 NACE využívající čistý methanol nebo směs methanol/ACN (jako rozpouštědlo

BGE pufru, složeného z 20 mM octanu amonného a 0,13-1,0 M kyseliny octové a 0-30

mM trifluoroctové kyseliny (TFA)) byla použita pro separaci ve vodě nerozpustného

syntetického organického polymeru, polypeptidu poly(N-trifluoroacetyl-I-lysin)u [60].

NACE umožnila separaci oligo- a polymerů jak podle jejich velikosti (s přídavkem TFA

až do DP~50), tak i podle povahy koncových skupin.

CZE představuje také užitečnou metodu pro studium konformační stability proteinů

[61,62]. Bylo provedeno monitorování  rovnováhy a kinetiky proteinových reakcí,

stejně jako měření ∆ G a jeho variací. CZE lze také využít ke studiu vlivu silného

elektrického pole na chování enzymů. Denaturační změna enzymu byla získána pomocí

CZE vzrůstem působícího pole při proudu, který neindukuje nadměrné zahřívání

v kapiláře [62].

Ke stanovení ionizačních konstant a k určení optimálního pH pro separaci jsou

popsány studie elektroforetických mobilit jako funkce pH [63,64]. Separace peptidů

pomocí CZE je obecně účinnější než separace proteinů, protože menší molekuly mají

tendenci interagovat se stěnou kapiláry méně než proteiny. Pro vysoce účinné separace

peptidů jsou optimalizovány následující parametry –  pH pufru, jeho složení a iontová

síla [63,65].

 Peptidové mapování představuje jeden z nejběžnějších přístupů pro charakterizaci

a identifikaci proteinů.  V současné době je nejpoužívanější technikou pro peptidové

mapování (kapilární) kapalinová chromatografie (kombinovaná s hmotnostní

spektrometrií, např. tandemovou (MS/MS)). Ačkoli tato metoda poskytuje výborné
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rozlišení, je často pomalá a obvykle vyžaduje relativně velký objem peptidů. Velice

významnou metodou peptidového mapování se proto stává právě CZE, protože se jedná

o relativně rychlou metodu s vysokým rozlišením a vyžaduje pouze malý objem vzorků.

Počítačem řízená kapilární elektroforéza byla zavedena pro vysoce účinné komplexní

peptidové mapování [66].  Lze použít kombinace separací peptidových štěpů vzniklých

rozdílnými metodami, a to nejenom CE a HPLC, ale i např. CZE a MEKC. Tím

získáme jedinečný “otisk palce”. Tento přístup je mimo jiné užitečný pro

biotechnologické produkty, stejně jako pro efektivní optimalizovaní podmínek separace

pro CE peptidové mapování. Velmi efektivním přístupem pro peptidové mapování je

on-line spojení enzymatického štěpení a CE separace. Například může dojít k

tryptickému štěpení uvnitř špičky 1,5-µm kanálu kapiláry a dále následuje separace

proteolytických fragmentů pomocí CZE. Pro toto tryptické štěpení na koloně a

proteolytický rozbor je požadován pouze velmi malý objem vzorku (2 pL) [67]. Je také

popsán on-line systém zahrnující štěpení proteinu, následné zakoncentrování, CE

separaci a detekci tryptických fragmentů během 4 hodin [68].

CZE je samozřejmě také vhodná i pro analýzu peptidů vzniklých štěpením pomocí

jiných enzymů než je trypsin. Např. lze analyzovat peptidy vzniklé štěpením kolagenu

enzymem kolagenázou. Rozsáhlé štěpení základních kolagenních molekul na krátké

peptidy může být provedeno pomocí kolagenázy z bakterie Clostridium histolyticum.

Tato proteáza produkuje velmi složitou peptidovou směs (teoreticky okolo 172 peptidů

ze směsi kolagenních typů I a III). Nejčastěji se jedná o tripeptidy. Bylo prokázáno, že

krátké peptidy s prolinem na karboxylovém konci adherují ke stěně kapiláry [69].

Z tohoto důvodu byly studovány možnosti modifikace aktivity silanolových skupin

vnitřního povrchu kapiláry dynamickým obalením při kyselém pH (přidání alkylaminů

k základním elektrolytům). Vliv těchto modifikací byl testován na sedmičlenné směsi

peptidů typických pro štěpy kolagenu. Z řady osmi aminů (alkyl-α , ω -diaminy,

polymerní aminy a kationické aminové surfaktanty) byly nejlepší výsledky obdrženy

s 1,2-diaminoethanem a 1,7-diaminoheptanem. Nejlepší separace peptidů s pomalým

elektromigračním časem byly získány s 1,7-diaminoheptanem,

hexadecyltrimethylamonium bromidem a hexamethonium bromidem, tj. s modifikátory

charakteristickými velkými alifatickými doménami, které jsou ochotně hydrofobně

vázány se separovanými látkami rozpuštěnými v roztoku. Zlepšení selektivity je

pravděpodobně způsobeno i zpomalením elektroosmotického toku, protože zlepšená

separace odráží pozměněnou interakci s hydrofobizovanou stěnou kapiláry. Bylo
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prokázáno, že tato modifikace může zlepšit separaci peptidové směsi vzniklé štěpením

hydrolyzátu kolagenních typů I a III bakteriální kolagenázou [70].

Požadavky na vysoce účinné analytické přístroje pro separaci peptidů a proteinů se

odráží ve  vývoji a použití rozmanitých CZE systémů. Tyto systémy mohou provádět

separace souběžně v 8, 48, 96 a 384 paralelních kapilárách. Schopnosti analyzovat

několik vzorků souběžně (pod stejnými nebo odlišnými separačními podmínkami) jsou

shrnuty ve dvou přehledech [71,72]. Nové aplikace již dříve vyvinutého 96 kapilárního

systému pro analýzu genomu zahrnují screening kinázy a metaloproteinázových

peptidových inhibitorů [73]. CE v submikrometrových I.D. kapilárách (například 770

nm I.D. kapiláry s vyleptanou elektrochemickou detekcí) [74] umožňuje analýzu

extrémně malých objemů vzorků.
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2.5.2. Micelární elektrokinetická chromatografie

 Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) je založena na rozdělení látek

rozpuštěných v roztoku mezi vodnou a micelární fázi. Rozdělení je založeno na

rozdílech v hydrofobicitě. Migrační čas daného analytu závisí na interakci analyt-

micela. Tato metoda byla původně používána pro elektroforetické separace neutrálních

molekul, principem separačního mechanismu se podobá HPLC na obrácené fázi.

MEKC již před třemi roky oslavila 20 let od svého zavedení Terabem a kol. [75] a k

tomuto výročí byla shrnuta v několika přehledných článcích [76,77].

 V závislosti na elektrostatických a hydrofobních interakcích analytu a surfaktantu

mohou být k optimalizaci rozlišení separovaných látek vybrány buď anionaktivní,

kationaktivní nebo obojetné surfaktanty. MEKC  se většinou používá s ionogenními

detergenty –  anionaktivním SDS, kationaktivním cetyltrimethylamonium bromidem

(CTAB) nebo obojetným 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylamonio]-1-propansulfonátem

(CHAPS).

Pro MEKC analýzu a separaci příbuzných glykopeptidových antibiotik byly

použity micely SDS jako pseudostacionární fáze v kombinaci s borátovým pufrem nebo

s 2-(cyklohexylamino)ethansulfonovou kyselinou (CHES) (pH 9,2) [78]. Kompletní

separace všech pěti glykopeptidů byla dosažena pouze tehdy, když byly simultánně

využity dva separační mechanismy, diferenciální rozdělování do SDS micel a

diferenciální komplexace s boráty.

MEKC byla shledána užitečnou metodou pro charakterizaci rovnovážné vazebné

konstanty pro peptido-micelové systémy, které zahrnovaly tři peptidy (Leu-enkefalin,

Met-enkefalin a dipeptid Leu-Phe) a dva surfaktanty (SDS a CTAB) [79].

 MEKC s obojetným detergentem CHAPS byla schopna separovat diastereomerní

páry 19 oktapeptidů, které se lišily pouze přítomností jediné L- nebo D-aminokyseliny

v centru řetězce peptidu. Z toho vyplývá, že vlastní hydrofobicita se měnila pouze

stereochemií jednoho aminokyselinového zbytku [80].
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2.5.3. Mikroemulzní elektrokinetická chromatografie

 Mikroemulze jsou kapičky (o velikosti nanometrů) v systému olej/voda nebo

voda/olej, které jsou stabilizovány surfaktantem a pomocným surfaktantem

(kosurfaktantem – často krátkým alkoholem). Nejčastěji se používají mikroemulze typu

olej ve vodě, které se skládají z olejových kapiček rozptýlených ve vodném pufru.

Olejové kapičky jsou obaleny surfaktantem, aby se redukovalo povrchové napětí mezi

olejem a vodou. Kosurfaktant je přidáván k další redukci povrchového napětí a z

důvodu vzrůstu stability dané mikroemulze.

 Jako separační média mají mikroemulze jedinečné vlastnosti. V separačních

vědách byly použity jako mobilní fáze pro HPLC a jako pufry v kapilární elektroforéze

[81]. Možnost použití mikroemulzí jako separačních médií pro kapilární elektroforézu

byla poprvé popsána Wataraiem [82] a technika byla označena jako mikroemulzní

elektrokinetická chromatografie (MEEKC). MEEKC separace je založena jak na

hydrofobních interakcích, tak na elektroforetické mobilitě látek rozpuštěných v roztoku.

Je použitelná pro separaci nabitých i neutrálních látek.

 Neutrální látky s velmi lipofilními charakteristikami vykazují rozdělení směrem

k organické fázi s vyšší selektivitou, než je pouze interakce s micelární fází. Tak mohou

být substance, které nejsou separovány pomocí MEKC, separovány metodou MEEKC.

Největší rozdíl mezi MEKC a MEEKC je přídavek lipofilního organického

rozpouštědla [83-86]. Toto rozpouštědlo je obsaženo v jádře micel, které jsou tvořeny

surfaktantem.

 Nejčastěji používaným surfaktantem v mikroemulzích je SDS. Jako olej se

většinou používá oktan nebo heptan a jako kosurfaktant 1-butanol. Mikroemulze také

obsahují vodný pufr. Typická mikroemulze používaná pro kapilární elektroforézu se

skládá z 90% w/w pufru  (tetraboritan sodný pH 9,2), 6% w/w 1-butanolu, 3% w/w SDS

a 1% w/w n-oktanu [87].

 MEEKC se používá především pro separaci léčiv. Biomolekuly, jako jsou právě

peptidy a proteiny, nejsou k separaci v MEEKC systémech dobře přizpůsobeny, protože

mají obyčejně vysokou polaritu a tím pádem nízkou afinitu k mikroemulzním

kapičkám. Proto je v literatuře popsáno pouze několik příkladů MEEKC separací

peptidů a proteinů.

 Deyl a Mikšík [88] separovali několik CNBr peptidů kolagenu (3000-60 000 kDa)

pomocí několika separačních technik. Použili následující mikroemulzi: 6,6% w/w n-
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heptanu, 35 mM SDS, 6,6% w/w 1-butanolu ve 20 mM fosfátovém pufru (pH 7,0) a

negativní polaritu. Některé proteiny (lysozym, cytochrom c a ribonukleáza A) byly

separovány Sirénem a Kartunenem [89], kteří použili kyselou mikroemulzi (0,8% w/w

n-oktanu, 3,3% w/w SDS, 6,6% w/w ethylacetátu, 0,03 M kyselinu fosforečnou) a

negativní polaritu. Zhou et al. [90] provedli separaci proteinů (ribonukleázy A,

karbonické anhydrázy II, β-laktoglobulinu a myoglobinu) při pH 8,5. Použili 80 mM n-

heptan, 120 mM SDS, 900 mM 1-butanol v 2,5 mM borátovém pufru. Současné

aplikace mikroemulzní elektrokinetické chromatografie popsal v přehledu Huie [91].

2.5.4. Kapilární gelová elektroforéza

 Kapilární gelová elektroforéza (CGE) separuje látky na základě tzv. prosívacího

mechanismu. Využívá kapiláry naplněné gelem nebo polymerním roztokem. První

práce pojednávající o využití CGE pro analýzu proteinů byly samostatně publikovány

v 80.létech [92,93]. Od té doby bylo stále více zřejmé, že metoda původně vyvinutá

v plošné gelové elektroforéze, může být snadno převedena do kapilárního formátu.

Výhodou CGE je její rychlost, vysoké rozlišení a plná automatizace spojená s přímým

získáváním dat a schopností tato data ukládat.

 Kapiláry jsou většinou plněny polymerními roztoky, které se připravují

z lineárních polymerů, např. z lineárního polyakrylamidu (PA) [94], dextranu [95],

polyethylenoxidu (PEO) [96], pullulanu [97] a hydroxypropylcelulózy [98]. Ve

srovnání s gelovými matricemi poskytují polymerní roztoky řadu výhod, jako je jejich

nízká viskozita, snadnost přípravy, flexibilita a schopnost samoadsorpce (dynamické

obalení). Zásluhou své samoadsorpční schopnosti je CGE separace využívající

polymerní roztoky obvykle prováděna v nepřítomnosti elektroosmotického toku.

 Stejně jako v plošné elektroforéze v polyakrylamidovém gelu s SDS  (SDS-PAGE

elektroforéze) se k polymerním roztokům zpravidla přidává SDS, který zlepšuje

rozlišení a rozpustnost proteinů/peptidů [99,100]. SDS se k proteinům váže úměrně

k jejich molekulové hmotnosti (MW) [101], a proto mohou být náboje komplexů

převážně stanoveny pomocí navázaného množství negativně nabitých SDS molekul.

Z toho vyplývá, že elektroforetické mobility proteinů jsou nepřímo úměrné k jejich

molekulové hmotnosti (MW) v polymerním roztoku. Výsledkem je, že velké molekuly

proteinů/peptidů migrují mnohem pomaleji než malé.
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 Byla také popsána separace proteinů metodou CGE za přítomnosti

elektroosmotického toku. Tuto možnost popsali v roce 2000 Tseng a Chang [102]

s použitím polyethylenoxidu (PEO). V přítomnosti elektroosmotického toku vstupuje

roztok PEO před analýzou z anodického konce do kapiláry, která je naplněna Tris-

borátovým pufrem. Tento přístup nahrazuje složité plnění kapilár polymerními roztoky

různými mechanickými cestami (např. tlakem). Zásluhou samo-adsorpce PEO  je

adsorpce proteinů na stěnu kapiláry potlačena, což umožňuje separovat bazické i kyselé

proteiny [103].

 Ke zlepšení separační aktivity a ke získání vysoké citlivosti může být provedena

metoda tzv. ,,částečného plnění“. Tato technika využívá “zátku“ gelu nebo polymerního

roztoku, který je aplikován do kapiláry před vlastní analýzou. Za účelem minimalizace

zhášení fluorescence proteinů (při detekci pomocí laserem indukované fluorescence) a

ke kontrole interakcí mezi proteiny a SDS molekulami byla před nástřikem vzorku do

kapiláry aplikována “zátka“ SDS. Pečlivou kontrolou koncentrace SDS a délky “zátky“

SDS bylo separováno několik mikroheterogenních proteinů. Bez jakékoli předběžné

úpravy vzorku bylo s SDS “zátkou“ ve vzorku slin během 17 minut rozlišeno 6

izoforem α -amylázy [102,103].

 V případě SDS-DALT CE (DALT –  Dalton –  starší jednotka hmotnosti) je vnitřní

povrch kapiláry obalen, aby byl eliminován elektroosmotický tok a tím bylo zabráněno

adsorpci proteinů/peptidů ke stěně kapiláry. Proteiny jsou obvykle denaturovány

pomocí SDS a poté separovány na základě jejich velikosti použitím vyměnitelné

polymerní matrice. Byly například popsány aplikace SDS-DALT CE v analýze

membránových proteinů lidských erytrocytů, ale také měření proteinů v cerebrospinální

tekutině a séru pacientů s různým neurologickým onemocněním [104,105]. SDS-DALT

CE byla také využita pro separaci protilátek a jejich fragmentů [106]. Tato metoda byla

schopna monitorovat peptické štěpení monoklonální protilátky, a proto ji lze využít pro

kontrolu kvality protilátek. Metodou SDS-DALT CE byla charakterizována vazebná

kapacita IgG1 a anti-IgG1 protilátky. Vysoce afinitní interakce mezi dvěma protilátkami

může odolat denaturaci pomocí SDS, oligomerní komplex tvořený mezi těmito

protilátkami je větší než v případě jednotlivých protilátek, a proto může být od

monomerů rozlišen metodou SDS-DALT CE. Hu a kol. [107] [97] denaturovali

proteiny pomocí SDS a označili (před nebo na kapiláře) je fluorogenním činidlem.

Označené proteiny byly separovány ve vyměnitelných prosívacích matricích a poté

detekovány. Bylo děleno osm standardních proteinů, v pořadí dle jejich velikosti. Jejich
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migrační časy byly úměrné k logaritmickým hodnotám molekulových hmotností

proteinů. Tato metoda není ovlivněna vznikem složité směsi produktů při reakci

fluorescenční značky s proteinem. Každá molekula  proteinu totiž vytváří komplexy

s SDS a tím je chráněna heterogenita  (poměru náboj/hmotnost) mezi populacemi

proteinů způsobenými derivatizací. Kromě toho, připojení značky s nízkou

molekulovou hmotností k velké molekule proteinu dramaticky nemění velikost dané

molekuly a tudíž ani rychlost.

 CGE je proto používána k rutinnímu určení molekulové hmotnosti proteinů. Jako

příklad lze ale také uvést separaci kolagenních řetězců a jejich polymerů, či výzkum

posttranslačních modifikací kolagenu [108].

2.5.5. Kapilární izotachoforéza

 Kapilární izotachoforéza (cITP) se v poslední době soustřeďuje především na

stanovení nízkomolekulárních iontů [109], než na analýzu peptidů, proteinů či ostatních

biomolekul. Nicméně tato metoda je často používána jako zakoncentrující a/nebo

předseparační krok [110,111] před vlastní analýzou peptidů a proteinů, které jsou

přítomny v nízkých koncentracích a/nebo ve složitých směsích [112-114]. V ITP je

“zátka“ vzorku umístěna (sendvičově) mezi dva rozdílné elektrolyty –  vedoucí (vysoce

pohyblivý) a koncový (pomalu pohyblivý).

 Spojení ITP a CE je realizováno pomocí dvou kapilár - jednou pro ITP a druhou

pro CZE separaci. Vzorek je v první kapiláře fokusován (zaostřen) metodou ITP a

opakovaně nastříknut do druhé (diametrálně menší) kapiláry, kde je provedena rychlá

CZE separace. Pomocí tohoto systému nedochází k předávkování vzorkem a citlivost je

významně zvýšena, protože jsou analyzovány všechny látky ze zakoncentrovaných zón

a výsledky jsou sečteny. Např. pro angiotenzin byl při optimalizovaných separačních

podmínkách obdržen detekční limit 5 nM [115].

 Pro ITP i CZE může být ale použita i ta samá kapilára. Vzorek je nejprve

rozpuštěn ve vedoucím elektrolytu a poté zaveden do kapiláry. Injekční konec kapiláry

je umístěn do koncového elektrolytu a aplikuje se napětí, které umožňuje vedoucímu

elektrolytu, vzorku a koncovému elektrolytu migrovat směrem k detekčnímu konci

kapiláry. Na základě rozdílů v mobilitách je vzorek zakoncentrován mezi vedoucím a

koncovým elektrolytem. Po zakoncentrování je CZE separace provedena nahrazováním
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koncového elektrolytu s vedoucím. Tato technika byla použita například pro zlepšení

citlivosti detekce neuropeptidů [116].

 ITP spojená se zónovou elektroforézou s laserem indukovanou fluorescenční

( LIF) detekcí je vhodná pro zvýšení citlivosti separace proteinů při použití plastických

multikanálových čipů [117]. Další možností je použití cITP s hmotnostní (MS) detekcí s

 ionizací elektrosprejem (ESI) nebo s analyzátorem doby letu (TOF) [118,119]. Proteiny

vázající kov, které mají klinický význam (jako je např. hemoglobin), byly

zakoncentrovány v neobalených křemenných kapilárách metodou CZE spojenou

s tranzitní cITP [114]. cITP-CZE módy byly také úspěšně spojeny s ortogonálním

akceleračním TOF-MS a použity pro separaci a detekci pěti angiotenzinů (modelové

analyty) [119].

2.5.6. Kapilární izoelektrická fokusace

 Kapilární izoelektrická fokusace (cIEF) [120,121] separuje peptidy/proteiny na

základě jejich izoelektrického bodu, pI. Vzorek je obyčejně smíchán s amfolyty a použit

k naplnění kapiláry. Jeden konec kapiláry je umístěn do zásobníku, obsahujícího roztok

o vysoké hodnotě pH. Druhý konec kapiláry je umístěn do roztoku o nízkém pH. Po

aplikaci elektrického pole se podél kapiláry vytváří pH gradient a peptidy či proteiny

jsou soustředěny dle svého pI.

 cIEF může být provedena v jednom nebo dvou krocích. Jednokroková cIEF

obvykle používá polymery (např. celulózové deriváty) k redukci, ale ne eliminaci

elektroosmotického toku. EOF umožňuje peptidům/proteinům, aby byly fokusovány

(zaostřeny), když migrují přes detekční okénko. Ve dvoukrokové cIEF jsou peptidy

nebo proteiny nejprve zaostřeny a poté posouvány k detekčnímu okénku pomocí

chemické nebo hydraulické mobilizace.  Stěna kapiláry je při dvoukrokové cIEF

zpravidla obalena, aby byl eliminován elektroosmotický tok.

 cIEF je účinná metoda především díky kombinaci vysokého rozlišení gelové IEF a

výhod, které vyplývají z CE instrumentace (zejména účinného odstranění Joulova tepla,

což umožňuje aplikaci velmi intenzivního elektrického pole pro rychlou

elektrofokusaci, detekci přímo na koloně a automatizaci). cIEF je vhodnější pro analýzu

mikroheterogenity proteinů a glykoproteinů [122,123] než peptidů, protože efektivní

náboj krátkých peptidů se může blížit nulové hodnotě v poměrně širokém rozmezí pH.
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 K přesnému stanovení hodnoty pI peptidů či proteinů metodou cIEF je zapotřebí

mít k výpočtu pH podél cIEF kapiláry řadu pI standardů. Použití proteinů jako těchto

standardů nemusí být ideální, protože proteiny jsou relativně nestabilní a hydrolýza

amidů asparaginových nebo glutaminových zbytků (postranního řetězce) může změnit

hodnotu pI daného standardu. Proto byly syntetizovány jako pI markery modelové

peptidy. Použitím těchto markerů bylo realizováno správné stanovení hodnot pI daných

proteinů a peptidů v rámci průměrné odchylky menší než 0,1 pH jednotky [124].

Kritické zhodnocení různých způsobů stanovení pI peptidů a proteinů metodou cIEF je

provedeno v přehledném článku Righettiho [125]. Protože přímé měření pH uvnitř

kapiláry je nemožné, odhad pI hodnot musí být založen právě na použití již zmíněných

pI markerů (barviv, fluorescenčně označených peptidů, setů proteinů se známými

hodnotami pI). Za nejlepší pI markery je považována řada 16 syntetických peptidů, tri-

až hexapeptidů. Každý z těchto peptidů obsahuje tryptofan (pro snadnou UV-absorbční

detekci) a vhodné sekvence kyselých (Asp, Glu), neutrálních, mírně bazických (His) a

bazických (Lys, Arg) aminokyselin, které zajišťují rovnoměrnou distribuci pI hodnot

podél stupnice pH.

 Protože je cIEF obvykle prováděna s komerčními amfolyty, které obsahují stovky

nosičových elementů, byl vyvinut elektroforetický simulátor, který slouží k popisu

fokusačních dynamik amfoterních substancí v klidovém roztoku. Tento simulátor je

schopen produkovat vysoce rozlišená pH 3-10 fokusovaná data se 140 individuálními

nosičovými amfolyty (20/pH jednotku) [126].

 cIEF může být také provedena v čisté vodě bez použití nosných amfolytů.

Protonové a hydroxylové ionty jsou tvořeny elektrolýzou vody a pH gradient je tvořen

elektromigrací protonových a hydroxylových iontů do separační kapiláry. Tato metoda

byla použita pro rychlou analýzu proteinů [127].

 Denaturující cIEF, například IEF v přítomnosti detergentů a/nebo močoviny, je

užitečná metoda pro výzkum polypeptidové/proteinové konformační a chemické

mikroheterogenity [128], pro monitorování reakcí proteinů [129] a pro charakterizaci

proteinů s identickými hodnotami pI [130]. cIEF s celokolonovou zobrazovací UV-

absorbční detekcí a LIF celokolonovou detekcí byly použity pro analýzu polypeptidů a

proteinů různého původu, např. přirozeně fluoreskujících fykobiliproteinů a

nekovalentně označených (NanoOranží) proteinů, protilátek a virů [130,131]. Rychlé

separace polypeptidů a proteinů byly také dosaženy metodou cIEF v ultrakrátkých

mikrokanálech na čipu [132].
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 Pro analýzu hemoglobinových (Hb) variant byla vyvinuta dvoukroková cIEF s UV

detekcí ve spojení s tlakem [133]. cIEF s UV detekcí je také vhodnou metodou pro

stanovení hodnot pI protilátek a Hb variant [134], či pro stanovení mikroheterogenity

proteinů v cerebrospinální tekutině pacientů s různými neurologickými poruchami

[135]. Afinitně značená cIEF s LIF detekcí je praktická například pro analýzu lidského

α 1-antitrypsinu [136]. Pro analýzu proteinů ve složitých biologických vzorcích je velmi

účinná především cIEF s MS detekcí [137-140].

 cIEF je zásluhou svého fokusačního efektu často používána jako první krok ve

dvou- nebo multidimenzionálních separacích složitých směsí peptidů a proteinů. Rychlá

separace (kratší než 1 min) a 73-násobné zakoncentrování byly dosaženy metodou cIEF

na čipu ve spojení s CZE [141]. 2-D formát byl také zrealizován pro on-line spojení

cIEF a CZE [142] a on-line rozdělovací metodu cIEF a negelové prosívací CE pomocí

membránového rozhraní z dutých vláken [143] nebo dialyzačního rozhraní [144]. cIEF

byla také využita jako druhý krok 2-D separačního systému v případě spojení HPLC na

obrácené fázi a cIEF (pro peptidové a proteinové mapování) s LIF detekcí [145].

2.5.7. Kapilární elektrochromatografie

 Kapilární elektrochromatografie (CEC) je hybridní separační technika, která

využívá jak elektroforetický fenomén (elektroosmózu a elektroforézu), tak i

chromatografický princip (distribuci mezi dvěma fázemi) [146,147].

Obecně lze rozdělit CEC podle použitého formátu kolon:

1. plněné (partikulemi nebo monolitické) kapiláry

2. otevřené kapiláry (s navázanými funkčními skupinami na stěně kapiláry)

Poměrně často je také využíváno principu tlačené CEC, tzn., že je při analýze aplikován

navíc i tlak. Plněné kolony jsou často naplněny alkyl-křemičitou stacionární fází.

Protože jsou za normálních podmínek křemičité partikule i stěna kapiláry nabity

negativně, tak je generován elektroosmotický tok, který pumpuje rozpouštědlo přes

chromatografické lůžko a zajišťuje vysokou separační efektivitu. Původně byl pro CEC

separace neutrálních analytů jako stacionární fáze používán oktadecylkřemičitan (ODS),

poté byly pro CEC separace peptidů a proteinů využity rovněž silné kation-výměnné a

anion-výměnné kolony [148].

 Proteiny mají při různých hodnotách pH rozdílné náboje a hydrofobní

charakteristiky, a proto mohou být efektivně rozlišeny právě metodou CEC [149,150].
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Rozdíly v jejich poměrech náboj/hmotnost umožňují proteinům, aby byly separovány

elektrokineticky. Kromě toho, interakce proteinů se stacionární fází na základě

iontového nebo hydrofobního navázání nabízí další separační aspekty.

 Nejčastěji zvolený materiál pro CEC separace v kapilárách naplněných částicemi

představují tzv. ,,zabalená lůžka“,  která využívají mikroporézní částice, většinou

vyrobené z křemíku [151,152]. Jejich výhodou je možnost použít různé stacionární fáze,

které byly původně vyvinuty pro HPLC. Na druhé straně, jestliže používáme částicemi

plněné kolony, je nutné použít tzv. frity, které zamezují ztrátám stacionární fáze

z kapiláry. Tyto frity však často způsobují tvorbu bublin, vedoucích ke ztrátě

elektroosmotického toku. První případ, který ukazuje CEC jako vhodnou alternativní

metodu k mikro-HPLC, byl demonstrován Lubmanem a kol [153]. Pomocí tlakové

gradientové eluční CEC spojené s IT skladovacím/reflektronovým TOF-MS systémem

byla během 17 min dosažena separace více než 20 tryptických štěpů hovězího a

vaječného albuminu. Na základě výhod hydrofilních interakcí a kationaktivních výměn

CEC stacionární fáze s roztoky bylo separováno pět rozdílných di- a tri-peptidů [154].

 Monolitické stacionární fáze mají oproti plněným kapilárám řadu výhod, jako je

vysoká permeabilita, snadná generace elektroosmotického toku, vhodná modifikace

povrchu a stabilita. Také není zapotřebí použít frity, protože stacionární fáze je zde

kovalentně vázána k vnitřní stěně kapiláry. Systémově můžeme monolitické stacionární

fáze rozdělit na připravené na základě silikagelu, polymerní a ostatní. Největší skupinou

jsou polymerní monolity, které lze dále rozdělit podle použitých polymerů (asi

nejčastější jsou polymery na bázi polymethakrylátu). Tyto monolity jsou snadno

vytvořeny in situ ze široké škály monomerů, jako je například lauryl-methakrylát a

ethylen-dimethakrylát v přítomnosti zesíťovacích a porogenních rozpouštědel

[155,156].

První příklad monolitické CEC byl testován na separaci peptidů v roce 1997

Palmem a Novotným [157]. S použitím PA/PEG monolitu při izokratické eluci během 5

min separovali pět malých peptidů. První případ proteinové separace metodou CEC

využívající monolitickou kolonu byl publikován Ericsonem a Hjerténem [158]. Použili

stearyl-methakrylátový polymer obsahující jak skupiny C18, tak i kvartérní amoniové

skupiny. CEC s monolitem vyrobeným z vinylbenzylchloridu a

ethylenglykoldimethakrylátu je schopna dělit štěpy cytochromu c [159]. S využitím

1,6% w/w [2-(akryloyloxy)ethyl]trimethyl amonium methylsulfátu v přítomnosti

ternárních porogenních rozpouštědel [160] byla připravena řada monolitů obsahujících



30

kationaktivní C17 rezidua. Tyto monolity byly použity pro separaci dvou surových

extraktů membránových proteinů, galaktozyl-transferázy a cytochrom c-reduktázy,

které jsou vysoce hydrofobní. Extrakty obou proteinů byly rozděleny na několik

jednotlivých komponent v kratším čase než 5 min. Velmi zajímavou aplikací je CEC

kolona poly(vinylbenzyl chlorid-ethylen dimethakrylát), která má pozitivně nabitý

polymer na vnitřní stěně kapiláry (pro generaci EOF) a in-situ polymerizovanou

neutrální monolitickou stacionární fázi, poskytuje vysoce rozlišovací separace peptidů

[161] .

 Další možností je použití tzv. CEC v otevřených kapilárách (open-tubular CEC,

OT-CEC). V případě OT-CEC je stacionární fáze buď nalepena nebo navázána k vnitřní

stěně kapilární kolony. Tímto způsobem lze separovat peptidy/proteiny na základě

interakcí, jako jsou hydrofobní interakce, vodíkové vazby či Coulombické síly [162].

OT-CEC nabízí řadu zřetelných výhod oproti plněným kapilárám, především eliminaci

použití frit, tvorby bublin a složitostí, spojených s plněním stacionárních fází do kapilár

[162]. Kvůli nízkému fázovému podílu mají OT-CEC kolony omezenou kapacitu. Ta

může být zvýšena naleptáním vnitřní stěny kapilár [163,164]. Leptání vede ke zvětšení

povrchu kolon, ke zvýšené retenci a zlepšení rozlišení ve srovnání s neleptanými

kapilárami.

Pro separaci syntetických peptidových standardů, které se lišily nábojem a

hydrofobicitou, byla použita křemenná kapilára obalená kovalentně s C18 fází nebo

pomocí fyzikální adsorpce  hydroxyethylcelulózou [165]. Několik (metalo)-porfyrinů,

zejména porfyrinový derivát tetrafenylporfyrin a komplexy porfyrinových derivátů

s kovovými ionty, bylo použito jako stacionární fáze (fyzikálně adsorbovaná na vnitřní

stěnu křemenné kapiláry) pro OT-CEC separaci čtyř strukturně příbuzných peptidů

[166]. Jednalo se o deriváty B23-B30 fragmentu B-řetězce lidského inzulínu s menšími

změnami v jejich sekvencích. Další aplikace na porfyrinech založených fyzikálně

adsorbovaných nebo chemicky vázaných stacionárních fází pro OT-CEC separaci

peptidů a aminokyselin byly shrnuty Deylem a kol [167]. Nové typy kapilárních OT-

CEC kolon jsou založeny právě na již zmíněných leptaných chemicky modifikovaných

křemenných kapilárách. Výroba, vlastnosti a použití těchto kolon byly shrnuty

průkopníky metody OT-CEC, Pesekem a Matyskou [168]. Naleptání vnitřní stěny

kapiláry je prováděno zahříváním kapiláry při teplotě 300-4000C v přítomnosti

hydrogendifluoridu amonného. Leptané křemenné kapiláry lze chemicky modifikovat,
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např. N-butylfenylem a cholesterol-10-undekanoátem [169,170] a použít je pro OT-

CEC separaci strukturně podobných peptidů.

 Rychlý vývoj CEC techniky lze dokumentovat relativně vysokým počtem

publikací, které pojednávají o tomto separačním módu. Současný pokrok CEC analýzy

peptidů a proteinů je prezentován v souhrnech [4,171-173]. Jeden z nich [172] se týká

povahy sil kontrolujících selektivitu CEC separace peptidů a dochází k závěru, že jak

pro nenabité, tak i pro nabité peptidy nastává v CEC systémech synergické vzájemné

působení mezi adsorptivními/rozdělujícími ději a elektrokineticky řízeným pohybem.

Kromě toho, při vysoké síle elektrického pole působí jak elektroforetická migrace, tak i

povrchová elektrodifúze. Proto může být migrační chování peptidů v různých CEC

módech vysvětleno kombinovaným působením rozdílných procesů. Bylo potvrzeno, že

změna specifického parametru (jako je např. pH nebo obsah organického rozpouštědla

v mobilní fázi) simultánně ovlivňuje všechny ostatní fyzikálně-chemické aspekty dané

CEC separace. Selektivita peptidu v kapilární elektrochromatografii na obrácené

fázi (RP-CEC) (na rozdíl od RP-HPLC) tak nemůže být ovlivněna pouze pomocí

optimalizace jediného parametru, ale sofistikovanou optimalizací několika parametrů.

 CEC má řadu výhod plynoucích z podstaty této hybridní techniky, např. vysokou

selektivitu četných stacionárních fází, původně vyvinutých pro separaci

peptidů/proteinů metodou RP-HPLC a nízkou disperzi elektroosmoticky řízeného

pohybu. Další výhodou je, že složení mobilní fáze je více kompatibilní s on-line

spojením s MS detekcí než v případě MEKC.  Např. stacionární fáze, založená na

sférických porézních křemenných lůžcích s proměnnou n-alkyl (C1-C18) RP fází, byla

testována pro CEC separaci malých peptidů (dezmopresinu, oxytocinu a karbetocinu)

[174]. Nejlepší, poměrně rychlé (2-4 min) a vysoce efektivní separace byly dosaženy s

C18-RP fází a využívaly jako mobilní fázi 7,5 mM vodný roztok octanu amonného

modifikovaného 50-70% v/v ACN.

 Křemenná stacionární fáze BS-C23 se začleněným kationaktivním kvartérním

aminem v dodekacyl-řetězci [175] byla schopna generovat stabilní anodický EOF přes

široký rozsah pH (2-12) v mobilní fázi modifikované ACN. Umožnila separovat směs

standardních bioaktivních peptidů (např. angiotenzin I, Arg-Arg-gastrin, epidermální

růstový faktor) a tryptické peptidy β -laktoglobulinu a lidského růstového hormonu. Tato

stacionární fáze poskytla rozdílnou selektivitu k selektivitě pozorované na C18-RP fázi.

V CEC separaci bylo zapojeno jak RP rozdělování, tak i výměna aniontu, zatímco

odpudivé elektrostatické interakce byly zhodnoceny jako zanedbatelné.
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 Tlačená kapilární elektrochromatografie (pCEC) umožňuje změnu rychlosti toku

(průtokové rychlosti) a kontinuální gradientovou eluci, kdy je pohyblivost mobilní fáze

řízena jak elektroosmotickým tokem, tak i tokem způsobeným tlakem. Tato metoda byla

ve srovnání s izokratickou CEC (využívající kolonu naplněnou křemennými částicemi

s C18-RP fází) pro separaci modelových oligopeptidů shledána jako efektivnější [176].

pCEC byla také použita pro separaci jak modelových směsí standardních oligopeptidů,

tak i reálných vzorků přírodního a modifikovaného inzulínu a tryptických štěpů

cytochromu c [177]. Byla použita kapilární kolona (100 µm I.D., 30 cm délka, 20 cm

naplněná s oktadecyl-křemenem) a on-line spojení s ESI-MS.

Zajímavým případem je gradientová eluce využívající dva módy: hydrofobní

interakci s C18-RP fází a hydrofilní interakci se silnou kationaktivní výměnnou fází

[178]. V tomto případě bylo dosaženo separace šesti oligopeptidů. Když byla pro

separaci tryptických štěpů albuminu, místo tlakem-řízené kapilární LC, použita pCEC

na amidové stacionární fázi, počet separovaných píků vzrostl ze 30 na 40 [179].

2.5.8. Afinitní kapilární elektroforéza

 Afinitní kapilární (ACE) nebo bioafinitní elektroforéza je většinou používána jako

šetrná a citlivá metoda pro výzkum (bio)molekulárních interakcí a pro odhad vazebných

nebo disociačních konstant vytvořených komplexů [180]. ACE zahrnuje několik módů,

založených buď na separaci ovlivňujících se látek, na frontální analýze a nebo na

detekci specifické fyzikálně-chemické vlastnosti ligandu komplexu nebo vazebného

partnera. Všechny tyto metody využívají rozdíly v migračních rychlostech

interagujících látek. Teoretické i experimentální úvahy pro tyto metody a jejich využití

pro odhad vazebných konstant byly popsány Tanakou a Terabem [181].

 Biomolekulární interakce hrají v biologických systémech velmi důležitou roli.

Například interakce mezi DNA a proteiny hrají centrální úlohu v řadě základních

buněčných procesů, zahrnujících replikaci DNA, opravu DNA, transkripci a

rekombinaci. Proto je studium těchto interakcí důležité pro pochopení příslušných

buněčných funkcí. ACE je obyčejně založena na CE monitorování posunu mobility

mezi volným analytem a komplexem analyt-ligand. Pro studium interakcí mezi

peptidy/proteiny a ostatními molekulami (např. DNA, karbohydráty, lipidy…),  stejně

jako pro stanovení vazebných a disociačních konstant, byla popsána řada metod

[182,183].
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 Nové přístupy pro odhad vazebných konstant peptidových ligandů

s glykopeptidovými receptory antibiotik, tzv. ligandová syntéza na koloně nebo

receptorová modifikace spojená s částečně plněnou ACE (PF-ACE), byly vyvinuty

Gomezem a kol [184,185]. V této technice jsou do kapiláry zavedeny čtyři oddělené

“plugy“ vzorku, které jsou následně elektroforetizovány. První „plug“ obsahuje D-Ala-

D-Ala koncový peptid a dva neinteragující standardy. ,,Plugy“ 2 a 3 obsahují roztok

Fmoc-aminokyselina-N-hydroxysukcinimid esteru (NHS) v BGE pufru. Čtvrtý

,,plug“obsahuje glykopeptid vankomycin. Při elektroforéze počáteční D-Ala-D-Ala

peptid reaguje s Fmoc-aminokyselina NHS esterem za vzniku FMOC-aminokyselina-D-

Ala-D-Ala peptidu. Pokračující elektroforéza vede k překrytí ,,plugů“ vankomycinu a

FMOC-aminokyselina-D-Ala-D-Ala peptidu a neinteragujících markerů. Analýzy změn

v poměru relativních migračních časů FMOC-aminokyselina-D-Ala-D-Ala peptidu

vzhledem k neinteragujícím standardům jako funkce koncentrace vankomycinu

poskytují hodnoty vazebných konstant. Tyto hodnoty byly v dobrém souladu

s hodnotami, získanými  jinými vazebnými a ACE technikami. Metoda byla také

použita pro stanovení vazebné konstanty mezi derivatizovanými D-Ala-D-Ala

koncovými peptidy s dalším glykopeptidovým antibiotikem –  ristoketinem A [186] a

jeho modifikovaným derivátem [187].

 Pro studium interakcí protein-DNA byla popsána citlivá metoda založená na CE

s LIF detekcí [182]. Jako sonda umožňující studium vazebných interakcí s jedno-

řetězcovou DNA vázající protein (SSB) byl použit fluorescenčně označený

oligonukleotid.

Pro studium interakcí mezi proteiny a fosfolipidy byla vyvinuta CE-LIF metoda,

která je založena na posunu elektroforetické mobility [188]. K označení fosfatidylserinu

(PS) byl použit 3-(2-furoyl)quinolin-2-karboxaldehyd (FQ). FQ-označený PS byl použit

jako fluorescenční sonda pro monitorování asociace mezi PS a hovězím sérovým

albuminem (BSA). Byly pozorovány dva typy konjugátů, tvořené mezi jednotlivými PS

druhy a BSA, což indikuje, že mezi nimi existují nejméně dvě interakce. Tato metoda

vyžaduje pouze minimální objem vzorku a je schopna detekovat interakce mezi

fosfolipidy a nanomolárními koncentracemi proteinů.

Další důležitou aplikaci ACE tvoří studie interakcí protein-léčivo [189,190]. ACE

byla shledána jako užitečná metoda pro studium rozsahu interakce mezi léčivy a

nevázaným transtyretinem a zjistila možnost terapeutického využití léčiv vázajících

transtyretin v amyloidóze [190].
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 Metodou ACE bylo také prozkoumáno vytváření komplexů mezi monoklonálními

protilátkami nebo rozpustnými fragmenty receptorů a lidským rhinovirem [191]. Tato

metoda byla založena na preinkubaci viru s protilátkou a následné CE analýze. ACE

metoda také poskytuje alternativní metodu k HPLC pro studium interakce mezi

mikrocystinem a proteinovou fosfatázou 2A [183].

 Imunologická stanovení založená na CE mají řadu výhod. Tyto výhody zahrnují

rychlou a vysoce rozlišující separaci, automatizaci, citlivou LIF detekci, minimální

spotřebu reagencií a schopnost zároveň stanovit více látek. V poslední době byly pro

proteomiku popsány citlivé a selektivní imunoafinitní CE (IACE) techniky [192]. IACE

vyžaduje několik důležitých kroků. Vzorek je zaveden do kapiláry a cílový analyt(y) je

selektivně zachycen jedním nebo více afinitním ligandem(y), který funguje jako

analytový koncentrátor(y). Poté jsou aplikovány promývací a čistící procesy, které

vedou k odstranění nenavázaných analytů, stejně jako nespecificky navázaných

materiálů. Nakonec je v kapiláře s vhodným BGE pufrem provedena separace a

detekce. Byla popsána řada aplikací IACE pro kvantifikaci IgE, srdečního troponinu I,

cyklosporinu A, neurotenzinu, angiotenzinu II, metenkefalinu, cholecystokininu,

gonadotropin-uvolňujícího hormonu a různých cytokinů v jednoduchých i složitých

matricích [193-195].

 IACE může být provedena v nekompetitivním nebo kompetitivním uspořádání. U

kompetitivní IACE je analýza protilátky provedena monitorováním kompetitivní reakce

antigenu s fluorescenčně označenou protilátkou a neoznačenou protilátkou [196].

V případě nekompetitivní IACE je často fluorescenčně označená protilátka použita jako

sonda k upevnění antigenu  k tvorbě fluorescenčního konjugátu.  Analyty (buď antigen

nebo protilátka) mohou být pomocí CE přímo určeny změřením intenzity vzniklého

fluorescenčního konjugátu [197]. Pro obdobná imunologická stanovení byly použity

aptamery. Jedním příkladem je specifická detekce reverzní transkriptázy (RT) lidského

imunodeficientního viru typu I (HIV-1), který je původcem získaného syndromu

imunodeficience [198]. Pro IACE analýzu HIV-1 RT byly jako sonda použity

fluorescenčně označené jedno-řetězcové DNA 81-mer aptamery. Tato sonda je

specifická pro HIV-1 RT a nevykazuje žádnou zkříženou reaktivitu s RTs jiných virů

nebo denaturovaných HIV-1 RT. Metoda je rychlá, specifická a vysoce citlivá.

 ACE byla také použita k pochopení selektivity vazebných interakcí mezi

peptidy/proteiny a kvadruplexovou DNA (aptamery). Kapilára obalená kvadruplexovou

DNA umožňuje separovat 14 rozdílných homopeptidů a 9 různých Ala-X dipeptidů
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[199]. Řada studií prokázala vhodnost použití metody CE pro výběr a izolaci vysoce

afinitních aptamerů pro specifické cíle, jako je neuropeptid Y [200], IgE [201] a

proteinová farnezyl-transferáza [202]. Huang a kol. [203] využili pro studium trombin-

proteinových reakcí metodou CE s LIF detekcí lidský α -trombin vázající aptamer

označený s 6-karboxyfluoresceinem. Výsledky dokazují, že na aptameru založená

kompetitivní ACE je efektivní pro průzkum trombin-antitrombin III interakcí.

 Pro kvantitativní analýzu proteinů pomocí fluorescenčně označeného aptameru je

efektivní technika nazývaná ,,nerovnovážná CE rovnovážné směsi“ (NECEEM) [204].

V NECEEM generuje protein s fluorescenčně označeným aptamerem elektroforegram

se třemi charakteristickými rysy: (i) rovnovážné množství volného aptameru

v rovnovážné směsi, (ii) množství protein-aptamerového komplexu, který zůstává

v čase detekce intaktní a (iii) exponenciální část, která je připsána komplexu,

rozkládajícímu se během separace pod nerovnovážnými podmínkami. Jednoduchá

analýza těchto tří charakteristik je užitečná pro stanovení rovnovážné disociační

konstanty nebo koncentrace proteinu. Příkladem NECEEM metody je analýza trombinu

využívající fluoresceinem označený aptamer za podmínek, při kterých se protein-

aptamerový komplex během separace úplně rozpadá. Obdobná metoda byla použita ke

stanovení vazebných kapacit dsDNA a ssDNA s tau-proteiny [205]. Výsledek ukazuje,

že dvojitě stočená DNA (dsDNA) může disociovat na jednoduchou DNA (ssDNA),

která je ve skutečnosti vázána k tau proteinu.

 ACE s LIF detekcí je citlivá a selektivní metoda pro analýzu protilátek, zejména

když použijeme fluoroforem značené specifické protilátky 5F12 [206]. Velmi rychlá

ACE technika umožňuje stanovit reakční kinetiku a hodnoty disociačních konstant (Kd)

[207].

 ACE lze využít také pro charakterizaci intramolekulárních interakcí, účastnících se

stavby proteinů. K vyřešení různých konformací proteinů metodou ACE musí být jejich

doba trvání dostatečně dlouhá. Při jejich rozkladu se také projeví změny v distribuci

jejich tvaru/velikosti nebo náboje, či interagující domény, které způsobí změny v jejich

elektroforetických rychlostech. Pro identifikaci různých konformací amyloidogenního

proteinu β 2-mikroglobulinu metodou ACE s UV-Vis detekcí [208] byla prokázána

efektivita amyloid barviva –  KongoČerveně. ACE je praktická pro zkoumání interakcí

proteinů v různých konformačních strukturách s chirálními léčivy [209]. Pomocí ACE

s UV-Vis detekcí byly pozorovány konformační změny lidského sérového albuminu

(HSA) při jeho vazbě s bazickým léčivem mexiletinem. Různé konformace proteinů,
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vyvolané změnami pH, teplem, vibrací a alkoholem, mají různé interakce (enantiomerní

selektivitu) s daným léčivem [210].

2.5.9. Multidimenzionální separace

 Pro úplnou separaci složitých peptidových a proteinových směsí (jako jsou

proteomy nebo peptidomy různých organismů, buněk, organel nebo složitých

proteinových/peptidových směsí), nacházejících se v tělesných tekutinách, extraktech

tkání a nebo při peptidovém mapování velkých proteinů, je nezbytné použít kombinaci

dvou nebo více komplementárních separačních principů. Důležitost úlohy

multidimenzionálních separací v peptidomice a proteomice, např. v komplexní analýze

celé nebo částečné proteinové a peptidové směsi v organismu, zřetelně vyplývá ze

složitosti analyzovaných peptidových (a proteinových) směsí a je zdůrazněna v několika

přehledných článcích [139,211-214]. Je nezbytné mít k dispozici rychlý separační

systém, který může poskytnout identifikaci a komplexní monitorování měnící se

koncentrace, interakce a struktur daných proteinů a peptidů v proteomu a peptidomu.

 Multidimenzionální separace jsou založeny na využití dvou nebo více nezávislých

fyzikálních vlastností peptidů/proteinů pro rozdělení (charakterizaci) látek, většinou

směsí látek. Když jsou  vlastnosti využívané pro separaci opravdu nezávislé, separační

módy mohou být považovány za ,,ortogonální“ a kapacita této multidimenzionální

separace je přibližně rovna násobku individuálních píkových kapacit každé dimenze.

Pro multidimenzionální separace peptidů/proteinů jsou používány různé kombinace

separačních metod, jako je LC-CE, CE-CE, CE-LC, kde LC a CE představují dva

rozdílné módy, takže máme k dispozici mnoho různých kombinací, jako je např. RPLC-

CZE, IEC-CZE, SEC-CZE, RPLC-cIEF, afinitní LC-MEKC, CZE-cIEF, CZE-MEKC,

MEKC-CZE, cITP-CZE, CZE-CGE, cIEF-CGE, CZE-CLC a cIEF-CLC.

 Někdy jsou dokonce kombinovány tři separační principy za účelem tvorby 3-D

separačních systémů, jako je např. spojení IEF, silné kation-výměnné chromatografie a

RP-HPLC [215] nebo již dříve vyvinutá kombinace CEC-RPLC-CZE [216]. Když jsou

tyto 2- až 3-D systémy on-line připojeny k MS nebo MS/MS detekci, jsou získány

opravdu silné multidimenzionální systémy, které jsou schopny identifikovat stovky až

dva tisíce peptidů/proteinů ve složitých směsích, například tryptické štěpy lidských

sérových proteinů [215].
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 Plně automatizovaný 2-D CE systém byl vyvinut Dovichiho skupinou [217,218] a

je určen pro vysoce citlivou analýzu peptidů a proteinů. Fluorescenčně označené

proteiny/polypeptidy jsou separovány podle jejich molekulové hmotnosti kapilární

gelovou (prosívací) elektroforézou v SDS-pullulan pufru v první dimenzi. Separace

v druhé dimenzi je provedena metodou MEKC v on-line připojené kapiláře, obsahující

BGE s SDS micelární pseudofází. Jakmile se první peptidová/proteinová zóna přiblíží k

výstupu kapiláry, frakce z první kapiláry jsou jedna po druhé (postupně) přeneseny do

druhé kapiláry, kde jsou separovány podle jejich hydrofobicity, což vede k tvorbě 2-D

elektroforegramu. Při ca. 3,5 hodinové periodě je vykonáno přes 100 přenosů a separací

ve druhé dimenzi. Systém o kapacitě ca. 550 spotů byl aplikován pro 2-D

proteinový/polypeptidový otisk palce (fingerprinting) jednotlivých savčích buněk,

například prsních rakovinových buněk před a po indukovaném apoptózovém ošetření.

 Další možností je 2-D ortogonální systém separující proteiny/polypeptidy v první

dimenzi metodou cIEF (na základě rozdílů v jejich distribuci náboje (pI)) a ve druhé

dimenzi metodou negelové prosívací CE (podle velikosti (Mr)). Pro spojení dvou

kapilár je použito membránové rozhraní (z dutých vláken) [219].

 Moderním postupem je provádět multidimenzionální separace na čipu. Toto

uspořádání je velmi elegantní a umožňuje vyvinout systémy zahrnující jak vlastní

separace analytu, tak i přípravu vzorků. Principiálně mohou být čipy vyrobeny jak

z polymerního materiálu (“plastové”), pomocí odlévání do různých forem, tak i

z křemenného skla (kanálky jsou většinou vyrobeny fotolitografickými technikami).

Jako příklad může posloužit polyakrylátové mikrofluidní zařízení, které spojuje cIEF a

CZE: v první, IEF dimenzi, je dosaženo rychlé separace (kratší než 1 min) a

zakoncentrování (73-krát) amfoterních analytů [141]. Soustředěné látky byly přesunuty

kontrolovaným EOF do kanálové přípojky, ze které byly elektrokineticky vzorkovány

do druhé - CZE dimenze. Píková kapacita systému byla okolo 1300 a úplná 2-D analýza

15% objemu IEF kanálu byla dokončena za méně než 5 minut. Integrovaný systém

kombinující IEF s SDS gelovou elektroforézou byl vytvořen na polymerním

mikrofluidním čipu (2 ×  3 cm) [220]. Zóny zakoncentrovaných a fokusovaných proteinů

byly elektrokineticky přemístěny do pole ortogonálních mikrokanálů a dále separovány

SDS gelovou elektroforézou v paralelním a vysoce účinném uspořádání. Proteiny byly

detekovány nekovalentními fluorescenčními sondami, jako je např. SyproČerveň. Úplná

2-D separace proběhla během 10 min s celkovou kapacitou okolo 1700 bodů.
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CE-MS a CE-MS/MS systémy tvoří speciální a velmi početnou třídu

multidimenzionálních separací. Různé pohledy na CE-MS analýzy peptidů a proteinů

byly diskutovány v řadě publikací [221,222]. Z MS ionizačních módů, zahrnujících

chemickou ionizaci atmosférickým tlakem (APCI), induktivně vázanou plazmu (ICP),

bombardování urychlenými atomy (FAB), ionizaci elektrosprejem (ESI) a laserovou

desorpci za účasti matrice (MALDI), jsou pro peptidy a proteiny nejvíce používány

poslední dva módy –  ESI a MALDI. Podrobněji je využití hmotnostní spektrometrie

jako detektoru diskutováno v kapitole o detekci (2.6.3).

 Spojení cITP s CZE následované MS detekcí [119] poskytlo 3-D separaci peptidů.

V tomto případě je využito ITP zakoncentrování a preseparace složité směsi zředěných

peptidových vzorků. On-line cIEF-ESI-MS systém byl použit pro kvantitativní analýzu

peptidů a proteinů [223]. cIEF-MS systém využívá 1% v/v Pharmalyt 3-10 s

použitím obalové kapaliny kapiláry v jehle MS rozhraní (sheath liguid) obsahující

vodu/methanol/kyselinu octovou (50/49/1). Autoři byli schopni separovat angiotenzin I

a II (5 µ M každého, ∆ pI 0,2, s rozlišením 2,3) a určit lidský tetrasialotransferin v 0,2

mg/mL koncentraci.

 Imunoanalýzy kombinované s CE [224,225] jsou také multidimenzionálními

separačními systémy, které vykazují jak selektivitu, tak i citlivost, která je kompetitivní

s jakoukoli metodou běžně dostupnou pro molekulární analýzu. Imunochemické metody

jsou většinou spojeny s CE v prekapilárním off-line módu. V kompetitivních

imunoanalýzách je antigen vzorku inkubován se značeným antigenem nebo protilátkou

a množství volného nebo vázaného antigenu (či volné a nebo vázané protilátky) je

určeno metodou CE. Kompetitivní CE-imunoanalýza s LIF detekcí byla vyvinuta pro

stanovení vazopresinu (peptidového hormonu, účastňujícího se vodného metabolismu a

zúžení arteriol) v biologických tekutinách [226]. Tato analýza byla schopna separovat

s protilátkou navázaný i volný FITC-označený vazopresin během 10 min s koncentrační

citlivostí detekce v nanomolárním řádu. CE-LIF-imunoanalýza [227], využívající

syntetické fluoresceinem označené peptidy prionového proteinu a odpovídající králičí

protilátky, byla použita pro detekci abnormálního prionového proteinu v krvi zvířat a

lidí (s prionovým onemocněním).

K analýze kolagenu v tkáních bylo použito off-line spojení RP-HPLC a CE.

Teoreticky bylo předpovězeno, že v tkáni obsahující kolagen typu I a III může být

přítomno po enzymatickém štěpení 172 peptidů. Separace této řady peptidů pouze

jednou analytickou metodou bylo neúspěšné –  s RP-HPLC mohlo být určeno pouze 45
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píků a metodou CE 65 peptidů. Off-line spojením RP-HPLC a CE počet zjištěných píků

dramaticky vzrostl - bylo detekováno 150 píků. Bylo prokázáno, že toto dvoukrokové

peptidové mapování s následným statistickým vyhodnocením (lineární regresní

analýzou) může být dalším přístupem i pro odhalení posttranslačních modifikací

v kolagenu in vivo [228].

Spojení kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie je pro analýzu peptidů a

proteinů důležitou metodou, která je z hlediska výzkumu proteinů velmi perspektivní

[229]. Překvapivě tato metoda nebyla v analýze kolagenu doposud aplikována. Naše

skupina vyvinula CE/MS metodu pro analýzu kolagenázových štěpů kolagenů

(kolagenáza z Clostridium histolyticum) [108]. Separace byla uskutečněna v křemenné

kapiláře (100 cm, I.D. 75 µm) s elektrolytem obsahujícím 0,25 M kyselinu octovou, při

aplikovaném napětí 20 kV. Byl použit systém Beckman P/ACE 5000 a ten byl spojen

s hmotnostním spektrometrem firmy Hewlett-Packard (nyní Agilent, kvadrupól MSD

1100). Tyto přístroje byly spojeny uzemněnou jehlou s přídavkem tzv. obalové kapaliny

(sheath liquid). Jako sheath liquid byl použit 5 mM octan amonný/isopropanol 1:1 (v/v)

při rychlosti toku 6 µ l/min. Tato metoda  nám umožňuje identifikovat typické

kolagenázové tripeptidy.
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2.6. Způsoby detekce peptidů a proteinů

2.6.1. UV absorbance a interferometrie

 Peptidová vazba absorbuje při relativně krátkých vlnových délkách UV záření

(190-220 nm), proto se pro detekci separací peptidů/proteinů využívá UV-absorbční

detekce v tomto rozsahu vlnových délek. Koncentrační limity detekce jsou

v mikromolárním rozsahu. K UV detekci je v mnoha případech využito absorbance

aromatických aminokyselinových zbytků tryptofanu, tyrosinu a fenylalaninu (280 nm).

Hlavním problémem detekce v případě kapilárních technik je malá citlivost

způsobená detekcí přímo na kapiláře, to znamená v malých rozměrech a objemu. Tento

problém je řešen speciálním uspořádáním detekčních cel, jako je např. Z-cela,

bublinová cela nebo U-tvarová detekční cela s relativně dlouhou optickou délkou 750

µm [230].

 Dalším typem detektoru je relativně nový  optický detektor, který je založen na

celo-kolonovém zobrazovacím detekčním systému. Pracuje alternativně v absorbčním

módu, v módu indexu lomu světla a nebo fluorescenčním módu [130,131]. 5-cm část

křemenné kapiláry s odstraněným polyimidovým obalem je osvětlena pomocí světla

vedeného ze světelného zdroje (deuteriová lampa, xenonová lampa, He-Ne laser,

diodový laser)  svazkem optických vláken a paprsky jsou fokusovány cylindrickými

čočkami do kapiláry. Intenzita světla po průchodu přes kapiláru je změřena CCD

kamerou, umístěnou ve směru zdroje osvětlování (pro absorbční nebo index lomový

mód) a nebo umístěnou kolmo ke směru zdroje (pro fluorescenční mód).

Zvýšená citlivost detekce peptidů v ultranízké UV oblasti byla využita např. pro

CZE stanovení angiotenzinů v plazmě [231] a substance P v extraktech mozkové tkáně

[232], kde byly tyto biopeptidy detekovány při 185 nm se submikromolárním limitem

detekce.

 Univerzální optický detektor, založený na zpětném rozptylu interferometrie, byl

zkonstruován pro měření indexu lomu v nanolitrovém objemu pro mikročipovou SDS

elektroforézu neoznačených proteinů a polypeptidů. Umožňuje jejich kvantifikaci v 11-

310 atomolární (27 nM) hladině s lineárním dynamickým rozsahem 2,5 řádu [233].

Přehled o současném vývoji optické detekce v kapilárních a mikročipových separačních

systémech je popsán v souhrnu Mongensena a kol. [234].
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2.6.2. Laserem indukovaná fluorescence

 V chemické analýze představuje laserem indukovaná fluorescence (LIF)

nejcitlivější detekční mód používaný v CE, CEC i dalších mikroanalytických systémech

[235,236]. LIF poskytuje široký dynamický rozsah. Se speciálním uspořádáním

detekčních cel má LIF detekce potenciál dosáhnout detekční limit dokonce jediné

molekuly [237,238].

 Nevýhodou LIF detekce peptidů/proteinů je nutnost jejich derivatizace pomocí

fluorogenních značek. Přirozená fluorescence může být využita pouze pro detekci

peptidů/proteinů, které obsahují aromatické aminokyselinové zbytky tryptofanu,

tyrosinu a fenylalaninu. Pro jejich excitaci jsou však zapotřebí krátkovlnné systémy

pracující v oblasti UV, jako je například Nd:YAG laser, který pracuje při 266 nm [239].

Tento laser je používán pro detekci tryptických fragmentů hovězího sérového albuminu

(BSA). Další možností je použití  multifotonové excitace.

 Novější přístup byl využit v kompaktním LIF detektoru a je založen na

dvoufotonové excitaci přirozené fluorescence proteinů a peptidů, obsahujících výše

uvedené aromatické aminokyseliny [240]. Fluorescence je excitována pevnou diodou

napumpovanou mikročipovým laserem, který  pracuje při 532 nm, s průměrným

výkonem 29,3 mW, šířkou impulzu 500 ps, počtem opakování 6,56 kHz a průměrem

paprsku 0,2 mm. Koncentrační detekční limity pro volné aminokyseliny (fenylalanin,

tyrozin a tryptofan) byly 62, 2,0 µM a 470 nM (v objemu 3 fL), pro hovězí sérový

albumin byl limit 130 nM.

 Nejčastější je použití fluorescenční detekce peptidů v CE po předkolonové nebo i

postkolonové derivatizaci fluorescenční značkou. Nevýhodou tohoto přístupu je, že

zásluhou přítomnosti rozmanitých derivatizačních míst v peptidových a proteinových

molekulách, může být pro původně samostatné třídy peptidů obdrženo více derivátů

s rozdílnými elektroforetickými mobilitami, a tudíž obdržíme  mnohonásobné píky.

 Nové elementy, optické vlnovody ve skleněných substrátech, byly spojeny s CE

mikročipem pro on-line fluorescenční detekci biovzorků, zahrnujících fluorescein

izothiokyanátem (FITC) označené polypeptidy [241]. Nová struktura skrytého

optického vlnovodu s SU-8 (epoxidový fotosenzitivní polymer)/SOG (spin-na-skle)

dvojitými vrstvami zvýšila optickou efektivitu díky velkému rozdílu indexu lomu mezi

SU-8 (n= 1,8) a organickým SOG (n= 1,36). Leptaná optická vlákna jsou přímo vložena

do vlnovodového kanálu pro spojení světelného signálu mezi mikrofluidními zařízeními
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a periferními optickými senzory, což vede k vytvoření kompaktního detekčního

systému.

 V CE systému, tzv. laboratoři na čipu, byla fluorescenční detekce spojena

s fluorescenčním mikroskopem pomocí speciálně přizpůsobené desky umístěné u

kapiláry [242]. Tato deska obsahuje dvě křemenné vláknité optické sondy, které

umožňují simultánní měření fluorescence a absorbance. Použitelnost této metody byla

prokázána na proteinech derivatizovaných na lyzinu. Bohužel, proteiny obsahují více

reaktivních lyzinů (v daném případě 35), a tak reakce vedla ke složité směsi reakčních

produktů a následně k produkci složitých a širokých elektroforetických píků. Tento

problém může být eliminován použitím submicelárního pufru obsahujícího aniontový

surfaktant (SDS). Surfaktant tvoří iontový pár s neoznačenými lyzinovými zbytky a

vytváří tak komplex.

 Pro analýzu proteinů v samostatné HT29 rakovinové buňce lidského tračníku a

v samostatné buňce embrya Caenorhabditis elegans byla aplikována submicelární CE

s sheath-flow LIF [243,244]. Obdobná metoda byla také použita pro analýzu ve vodě

rozpustných bakteriálních proteinů ze šesti druhů bakterie Staphylococcus [245].

 Jiný přístup pro eliminaci nespecifického označení využívá kompletní derivatizaci

všech možných značených míst v proteinu [246]. Proteiny byly před derivatizací s 6-

aminoquinolyl-N-hydroxysukcinimidyl karbamátem (AQC) redukovány a alkylovány.

Analýza produktů  metodou CZE a MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií ukázala, že

bylo zrealizováno homogenní značení proteinů. Detekční limit AQC-označených

proteinů byl 2400-6200krát lepší než pomocí UV absorbance při 280 nm, 170-300krát

lepší než UV detekcí při 214 nm a 150-420krát lepší než detekcí s nativní fluorescencí.

Pro značení proteinů byla popsána řada vhodných nekovalentních barviv,

zahrnujících indokyaninovou zeleň, NanoOranž a heptamethin kyanin [247-249].

Nekovalentní barviva eliminují problém s nespecifickým značením, proto jsou

separační efektivity proteinů, ve srovnání s kovalentně označenými barvivy, relativně

vyšší. Přesto citlivost detekce získaná s nekovalentními barvivy je podstatně nižší než

s kovalentně navázanými.

 Peptidy mohou být také detekovány použitím zhášené fosforescence bez nutnosti

chemické derivatizace. Nově syntetizovaný fosfofor, 1-bromo-4-naftalensulfonová

kyselina (BrNS), poskytuje silnou fosforescenci při pokojové teplotě v širokém pH

rozmezí [250]. Peptidy jsou detekovány na základě dynamického zhášení BrNS

fosforescence elektronem, přeneseným z aminoskupiny peptidů při pH 9,5-10. Pro di- a
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tripeptidy byly obdrženy detekční limity  v rozmezí 5-20 mikrogramů/L. Tento detekční

mód byl srovnatelný s nativní LIF detekcí při 190 a 266 nm.

2.6.3. Hmotnostní spektrometrie

 Hmotnostní spektrometrie (MS) představuje ideální princip detekce pro CE, CEC

a další separační techniky zásluhou své univerzálnosti, citlivosti a selektivity, což je

dokladováno souhrny, které se zabývaly jak dřívějšími [251], tak i současnými

vývojovými trendy [252] této CE-MS metodiky. Význam MS jako analytické a

strukturu objasňující metody v poslední době významně vzrostl, hraje klíčovou úlohu

v analýze složitých peptidových a proteinových směsí [253-255]. V této souvislosti

roste i  význam on-line i off-line spojení MS s CE a CEC pro separace peptidů a

proteinů, zejména v proteomice, peptidomice a peptidovém mapování [221,222].

V on-line a off-line charakterizaci elektroforeticky separovaných peptidů a proteinů

metodou MS přineslo velký pokrok především zavedení ESI a MALDI [222].

Kombinace CE s ESI-MS a MALDI-MS neposkytuje pouze velmi přesné stanovení

molekulové hmotnosti separovaných peptidů, proteinů a dalších biomolekul, ale také

poskytuje důležitá strukturální data o sekvenci aminokyselin, o místech posttranslačních

modifikací, peptidovém mapování a o nekovalentních interakcích peptidů a proteinů.

 Pro on-line spojení CE a MS je ionizace elektrosprejem (ESI) nejčastěji

používaným ionizačním módem díky svojí schopnosti generovat ionty s vícenásobnými

náboji. Proto mohou být velké molekuly, jako jsou polypeptidy a proteiny, detekovány

v limitovaném detekčním rozmezí m/z charakteristickém pro MS/MS spektrometry.

 Spojení CE-ESI lze v podstatě rozdělit na sheath-flow [116] a sheathless systémy

[256,257]. Sheath-flow je robustní a relativně jednoduchý způsob spojení CE/MS. Tato

metoda je založena na tom, že konec kapiláry je na povrchu omýván proudem kapaliny

(sheath liquid lze přeložit jako obalová kapalina). Tímto způsobem je zajištěn stabilní a

vyšší průtok (řádově 5 µ L/min) kapaliny do spektrometru. Nevýhodou této metody je

naředění analyzovaného vzorku a zvýšení signálu pozadí. Na druhou stranu, přídavkem

obalové kapaliny lze měnit ionizaci analyzovaných vzorků. Metoda sheathless znamená,

že není použito p řídavku obalové kapaliny.

Nový způsob spojení CE-ESI, kdy jsou separační kapilára, elektrická porézní

spojka a špička rozprašovače sjednoceny na jediný kus křemenné kapiláry, byl navržen

Janiniem a kol. [258]. ESI je realizován pomocí elektrického potenciálu a to snadno
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připravenou porézní spojkou (přes 3-4 mm délky kapiláry). Stabilní ESI je produkován

v nano-průtokových rychlostech, generovaných v kapiláře elektroforézou a

elektroosmotickým tokem. Toto spojení je vhodné zejména pro detekci nízkých

femtomolových hladin proteinů a peptidů. Nástřik 25 fmolů [Glu-1]-fibrinopeptidu B

produkoval tímto zařízením CE-ESI-MS elektroforegram s odezvou S/N přes 100.

 Sanz-Nebot a kol. [259] dosáhli při použití spojení CE s ESI-TOF MS pomocí

sheath-flow rozhraní pro analýzu terapeuticky aktivních peptidových hormonů

(bradykininu, buserelinu, triptorelinu, oxytocinu a enkefalinů) citlivosti v oblasti µ g/ml.

Sheathless systém se skládá z obalení leptaného ESI konce kapiláry  vodivým

kovem [256]. Elektrický kontakt je zprostředkován právě na základě obalení kapiláry.

Ten samý povrch působí zároveň jako zdroj ESI a může být nabit pro produkci iontů

elektrosprejem. Sheathless systém může zvýšit citlivost detekce, jednou z nevýhod

tohoto typu spojení je degradace (znehodnocení) vodivého obalení.

„Liquid junction“ rozhraní [256,260] je velmi robustní sheathless interface.

Aplikace napětí je zprostředkovaná zlatým drátkem, umístěným v mezeře mezi

separační a nástřikovou kapilárou. Subatmosférické připojení je modifikovanou verzí

liquid junction rozhraní [260,261]. Toto spojení využívá vyměnitelnou mikro-ESI

špičku, uzavřenou v subatmosférické komoře. Protože je liquid junction udržovaný při

atmosférickém tlaku, mírně klesající tlak v ESI komoře vede k transportu vzorku skrz

ESI jehlu do vzorkovacího otvoru hmotnostního spektrometru. Toto rozhraní

neovlivňuje výrazně kapilární separaci, proto mohou být ke zlepšení citlivosti detekce

použity techniky zakoncentrovávající vzorek přímo na koloně. Při použití tohoto

rozhraní, spojujícího CE přístroj s ESI-MS, byly detekovány peptidy

v submikromolárním koncentračním rozmezí, což je v souladu s hmotnostním

detekčním limitem v atomolárním rozmezí [260].

 Bylo také zavedeno split-flow CE/ESI-MS rozhraní, ve kterém je elektrické

spojení s výstupem CE kapiláry dosaženo odkloněním části CE pufru z kapiláry [262].

Pro rychlé analýzy stopových tryptických štěpů v proteomice byl popsán

integrovaný mikrosystém [263]. Tento modulární mikrosystém zahrnuje autosampler a

mikropřístroj, obsahující vzorkovací část a pole separačních kanálů; přístroj rovněž

obsahuje rozhraní k nanoelektrospreji MS. Sekvenční nástřik a separace peptidových

standardů a tryptických štěpů mohou dosáhnout kapacity až 30 vzorků/hodinu s méně

než 3% vzorkovou kontaminací. Tento integrovaný přístroj je použitelný pro

identifikaci proteinů izolovaných z gelu a pro on-line spojení s tandemovou MS.
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 Pro proteomickou analýzu bylo také vyvinuto spojení cIEF s hmotnostní

spektrometrií s iontovou cyklotronovou rezonancí s Fourierovou transformací (ESI-

FTICR) MS. Výhodou FTICR je vysoké rozlišení, přesnost a citlivost. Navíc FTICR

technika je zásluhou nedestruktivní detekční metody vhodná pro vysoce tandemové MS

analýzy ke strukturálním studiím. Dá se říci, že kombinace cIEF s MS je analogická

k 2-D gelové separaci, protože poskytuje informace o velikosti i náboji daných proteinů

a může tedy vést k 2-D virtuální prezentaci, kdy jsou znázorněny závislosti molekulové

hmotnosti proti pI proteinu. Tento přístup byl úspěšně využit pro proteomovou analýzu

bakterie E. coli a D. radiodurans [264]. Bylo například odhaleno 400-1000 proteinů

v rozmezí hmotností 2-100 kDa z lyzátů E. coli a D. radiodurans [264,265]. Navíc

přesnost FTICR měření hmot může být význačně vylepšena použitím strategií

izotopového vyčerpání. Proteinové extrakty nebo odpovídající peptidové štěpy (z

mikroorganismů vyrostlých v izotopicky ochuzených médiích nebo normálních

médiích) byly smíchány a analyzovány metodou cIEF-FTICR. Začlenění izotopicky

značeného leucinového rezidua nemá žádný vliv na cIEF separaci, proto obě verze

proteinu mohou být pozorovány uvnitř stejného FTICR spektra. Tento přístup poskytuje

možnosti pro kvantitativní proteomická měření proteinové exprese [264,265].

 Velký problém představuje analýza izoenzymů, protože tyto látky mají obvykle

obdobné (stejné) molekulové hmotnosti a hodnoty izoelektrického bodu. Například pro

13 možných izoenzymů lidské jaterní alkohol-dehydrogenázy (ADH) jsou hodnoty pI

v rozmezí 8,26-8,87. Právě metoda cIEF-FTICR-MS byla vhodným nástrojem pro

charakterizaci ADH izoenzymů zásluhou vysokého rozlišení, přesného změření

hmotnosti a atomolární citlivosti [266]. cIEF-FTICR-MS také poskytuje rychlou a

efektivní možnost pro charakterizace nekovalentních protein-proteinových komplexů.

Vhodným výběrem obalové kapaliny pro ionizaci elektrosprejem lze zachovat intaktní

nekovalentní komplexy nebo zajistit  jejich disociaci na příslušné subjednotky. Tak je

možné ve dvou experimentech získat hmotnosti intaktních komplexů a hmotnosti jejich

subjednotek. Rozdíl mezi hmotností subjednotek a hmotností intaktního komplexu

může odhalit stechiometrii a indikovat možnost přítomnosti kovových iontů nebo

ostatních druhů adičních sloučenin [267].

 MALDI-TOF-MS (hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí za účasti

matrice a analyzátorem doby letu) se stala v proteomice důležitým analytickým

nástrojem díky svému přesnému stanovení hmotnosti, vysoké citlivosti detekce a

postzdrojové rozpadové analýze fragmentového iontu [268]. Ačkoli může být MALDI-
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TOF-MS považována za metodu pro přímou analýzu proteinů a peptidů, přímá MALDI-

TOF-MS analýza složitých vzorků proteinů nebo peptidů může být vážně ovlivněna

efektem potlačení iontů. Začlenění CE separace před MALDI-MS analýzu může

minimalizovat právě toto potlačení iontů. Tato kombinace je zvláště významná, když

jsou analyzovány složité peptidové štěpy z proteinů s význačně rozdílnými molárními

koncentracemi, např. štěp celkového buněčného lyzátu [269].

 Spojení CE s MALDI-TOF-MS může být buď on-line nebo off-line. Pro on-line

spojení bylo vyvinuto vylepšené vakuové depozitní rozhraní [269]. Kapalné vzorky,

skládající se z analytu a matrice, byly naneseny (vsazeny) na pohyblivou pásku

v evakuované zdrojové komoře TOF hmotnostního spektrometru. Byl dosažen

nanomolární koncentrační limit detekce, resp. atomolární množství ve vzorku. Účinnost

vlastní separace byla vysoká - 250 000-400 000 pater/m [269].

 Off-line CE-MALDI-MS analýza je většinou prováděna depozicí CE frakcí na

MALDI  sondy a následnou MALDI-TOF-MS analýzou těchto frakcí [270]. Nové

uspořádání off-line CE-MALDI-TOF-MS využívá toku obalové kapaliny k depozici

(vkládání) CE frakcí na pre-strukturované MALDI destičky. Na analýze směsí

tryptických štěpů proteinů z knihovny exprese lidské fetální mozkové cDNA byla

demonstrována účinnost CE-MALDI metody, kdy bylo zjištěno 211 identifikovaných

peptidů (při přímé MALDI-MS metodě pouze 47). Tato metoda může být užitečná pro

analýzu složitých peptidových vzorků.

Metodou MALDI-TOF-MS byl studován vliv běžných CZE a MEKC pufrů,

surfaktantů a organických aditiv na stanovení molekulové hmotnosti peptidů [271].

Bylo zjištěno, že se poměr signál/šum většinou snižuje se vzrůstající koncentrací pufru

bez degradující přesnosti hmotnosti. Ionizace organických aditiv, jako jsou aniontové

surfaktanty, ne-ionogenní surfaktanty a cyklodextriny, je závislá na pufru a je

problematická, pokud se hmotnost aditiva nachází v rozmezí hmotnosti daného peptidu.

Aditiva, jako Brij-35, Tween-80 a cyklodextriny, poskytují v přítomnosti pufrů

obsahujících sodík nebo draslík vynikající spektra (avšak ne s octanem amonným).

Amonium octanové pufry obsahující 30 mM SDS také dávají dobrou intenzitu signálu

bez význačné interference surfaktantu. Nicméně potlačení peptidové ionizace v MALDI

je značné, když je v těchto pufrech přítomen methanol, tetrabutylamin a

poly(vinylalkohol).

  V případě off-line spojení CEC s MALDI-TOF MS je využito systému sběru

frakcí na terčík, přičemž výtok z kapiláry může být přímo smíchán s matricí a
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deponován na MALDI terčík [272]. Hlavní výhoda MALDI - měkká ionizace a tvorba

převážně jednonásobně nabitých molekulárních iontů polypeptidových a proteinových

makromolekul (s Mr až do 300 000) - je využita pro přesné stanovení Mr (s přesností ±

0,1%) a pro identifikaci peptidů a proteinů izolovaných mikropreparativní CZE.

MS detekce umožňuje detekovat a charakterizovat také nepeptidické části peptidů a

proteinů, jako je například acylace [273] nebo nitrace [274].

2.6.4. Další detekční způsoby

 Další způsoby detekce aplikované v poslední době na CE a CEC analýzu

peptidů/proteinů zahrnují hlavně elektrochemický [275] a vodivostní detektor [276], ale

i spojení s nukleární magnetickou rezonancí (NMR) [277].

Ze současných moderních metod použití těchto způsobů detekce lze vyzdvihnout

některé zajímavé přístupy: Propracovaná metoda pro přípravu obaleného

elektrochemického (ampérometrického) detektoru (umístěného na konci kolony) pro CE

v kapilárách s nanometrovým vnitřním průměrem a s pikolitrovým objemem detekční

cely byla vyvinuta Woodsem a Ewingem [74]. Tato metoda zahrnuje leptání jak

uhlíkového vlákna elektrody, tak i detekčního konce kapiláry a minimalizuje mrtvý

objem detektoru. Miniaturizovaná elektrochemická detekční cela byla vytvořena Rosem

a kol. [278]. Peptidy derivatizované s  p-nitrofenol-2,5-dihydroxyfenylacetát bis-

tetrahydrophyranyl éterem mohly být detekovány v mikromolární (femtomoly na

koloně) hladině.

 Pro stanovení tryptofanu a glutathionu v jednotlivých potkaních hepatocytech byl

zkonstruován a použit elektrochemický detektor s dvojitou (duální) elektrodou,

skládající se ze dvou rozdílných elektrodových materiálů (svazku uhlíkových vláken a

Au/Hg amalgámy) [279]. K vlastní detekci byl použit paralelní mód, tj. na obě

elektrody duálního elektrodového systému byly aplikovány rozdílné potenciály, které

umožnily simultánní a selektivní detekci tryptofanu a glutathionu. Obě látky tedy mohly

být, na rozdíl od použití jedné elektrody, stanoveny simultánně.

 Pro CE stanovení glutahionu (GSH) a jeho oxidované formy (GSSH) byl použit

spojitý vodivostní detektor s elektrodami umístěnými na výstupu kapiláry [280].

Zásluhou relativně vysoké vodivosti tohoto malého nabitého tripeptidu GSH nebo jeho

dimeru GSSH bylo v málo vodivém  BGE pufru (100 mM CHES, 40 mM LiOH, 5 mM

spermin, pH 9,1) dosaženo nízkého limitu detekce, 11 µM pro GSH a 8 µM pro GSSH.
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Citlivost bezdotykového vodivostního detektoru byla v poslední době významně

vylepšena a jeho použití pro detekci nederivatizovaných aminokyselin [281] a proteinů

[282] ukazuje, že by mohl být také úspěšně použit pro detekci peptidů.

 Pro objasnění struktury a konformační studie biomolekul, zahrnujících peptidy a

proteiny, je očekáván přínos ze spojení vysoce efektivních CE a CEC separací

s informačně bohatou NMR detekcí [283]. Off-line kombinace CE a NMR byla využita

pro zkoumání izomerního složení prolinu, peptidu vázaného v inhibitoru angiotenzin-

konvertujícího enzymu (ACE) a pro studium asociace mezi peptidy a SDS či CTAB

micelami [79].

2.7. Zlepšení citlivosti detekce peptidů a proteinů

2.7.1. Zakoncentrování a předseparace

Ve složitých biologických vzorcích je obtížné stanovit všechny proteiny nebo

peptidy. Ještě obtížnějším problémem je stanovení peptidu (nebo proteinu) přítomného

ve vzorku pouze v nízké koncentraci, mnohdy za přítomnosti dominujících proteinů

(příkladem mohou být obtížně stanovitelné minoritní proteiny v séru za přítomnosti

dominantního albuminu).

V těchto případech je rozumným (a obvyklým) řešením použít zakoncentrování

nebo předseparaci. Tyto dvě operace zvyšují účinnost a citlivost CE separační analýzy.

Techniky využívané pro zakoncentrování se obvykle dělí na chromatografické a

elektroforetické. Různé způsoby zakoncentrování a předseparace vzorků byly shrnuty

v několika přehledech [284,285].

 Dříve používané klasické off-line čištění vzorku a koncentrační metody (SPE,

SPME a extrakce kapalina-kapalina) jsou poslední dobou nahrazovány on-line módy

těchto technik. Zakoncentrování i předseparace jsou často prováděny pomocí pevné fáze

sorbentu určeného pro extrakci na tuhé fázi (SPE) a mikrovariací –  mikroextrakcí na

tuhé fázi (SPME). Další možností je použití mikrokolony obsahující membránu, která je

napuštěna různými chromatografickými stacionárními fázemi [286]. V tomto případě je

kolonka tvořena kusem křemenné kapiláry, který odpovídá vnějšímu průměru použité

CE separační kapiláry.
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Pro ilustraci možných přístupů jsou dále uvedeny některé příklady konkrétních

aplikací pro přípravu peptidových/proteinových vzorků. On-line SPE-CE systém,

skládající se ze spojení SPE kolonky a CE pomocí ručně vyrobeného rozhraní [287], byl

schopen odsolit a vyčistit biologické vzorky. Po tomto přečištění bylo možné stanovit

deriváty inzulínu v biologických tekutinách (moči, plazmě a séru) v hladině 5-80 mg/L.

Analýza enkefalinů v cerebrospinální tekutině byla umožněna použitím systému

kombinujícího chromatografii se stérickou výlukou (SEC), následovanou

mikrokolonkou s C18 fází a nakonec analýzou pomocí CZE [288].

Kromě zmíněných chromatografických SPE a SPME principů lze zakoncentrování

vzorků dosáhnout elektroforetickými přístupy (např. ITP, IEF). Pro vysoce citlivou

analýzu bioaktivních peptidů a proteinů metodou CE-ESI-MS byl použit zvětšený

nástřik vzorku (FESI) [289]. Metoda je založena na zvýšené intenzitě elektrického pole

v nástřikové zóně vzorku, rozpuštěného ve vodě nebo zředěného pufrem a majícího

vyšší elektrický odpor než má okolní BGE pufr. Touto metodou bylo získáno více než

3000-násobného zvýšení citlivosti. Automatizovaný koncentrující postup [290],

využívající princip přepínání polarity, byl vyvinut pro CE s LIF k detekci FITC-

označených peptidů (bradykininu, Leu-enkefalinu, substance P).

 Jak již bylo řečeno, pro zakoncentrování  vzorků lze také využít již zmíněné

metody cIEF a ITP. Zachycení proteinů nebo polypeptidů v jejich pI (cIEF) uvnitř

elektrického pole kapiláry využívá pH přechod, tvořený diskontinuálním pufrovacím

systémem a je základem až 1000-násobného zakoncentrování peptidových a

proteinových vzorků [291]. ITP může být použita jako předcházející krok vlastní CZE

analýzy. Je realizována buď v kolonovém spojeném systému [292] a nebo jako

přechodný ITP proces, který je spojitě převeden do ZE módu (zónové elektroforézy)

[110,111]. Přechodná ITP přispěla k 15-20-násobnému zlepšení citlivosti ve stanovení

redukovaných i oxidovaných forem glutathionu v plazmě diabetických a neuropatických

pacientů [112]. Klinicky významné proteiny vázající kov (např. hemoglobin a

superoxid-dismutáza) byly zakoncentrovány v neobalených křemenných kapilárách

metodou CZE spojenou s tranzitní CITP (tCITP) [293].
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2.7.2. Derivatizace

 Derivatizace peptidů/proteinů je častěji používaná pro zvýšení citlivosti jejich CE

analýz, než pro ovlivňování selektivity daných separací. Peptidy/proteiny jsou reakcí

s vhodným derivatizačním činidlem převedeny na látky, které mají požadované

vlastnosti. Peptidy jsou většinou derivatizovány fluoroforem, aby mohly být detekovány

LIF detekcí, jejíž citlivost je o dva až tři řády vyšší než UV-absorbční detekcí. Seznam

vybraných před-kolonových, na- a post-kolonových derivatizačních reakcí určených pro

označení peptidů/proteinů a dalších analytů (v nanomolární a subnanomolární hladině)

pro CE s LIF detekcí můžeme nalézt v literatuře [294].

 Jako příklad postkolonové derivatizace může sloužit fluorescenční derivatizace

proteinů a peptidů naftalen-2,3-dikarboxyaldehydem a β -merkaptoethanolem popsaná v

 “sheath-flow“ reaktoru [295]. Označené analyty byly detekovány LIF využívající

argon-iontový laser s excitační vlnovou délkou 488 nm. Detekční limity standardních

proteinů byly v rozmezí 8-32 nM. Systém byl úspěšně použit pro analýzu proteinů

v extraktu rakovinových buněk lidského tračníku a tryptických peptidů

defosfonovaného β -kaseinu.

 Plně automatizovaná derivatizace je používaná v systému “laboratoře na čipu“

[242]. Tento přístup je například popsán pro stanovení inzulínu, proinzulínu a C-peptidu

v extraktech krysích pankreatických ostrůvků. Pro fluorescenční detekci byl použit

epiluminiscenční fluorescenční mikroskop. Derivatizace oligopeptidů, které byly

identifikovány jako antigenní místa na prionovém proteinu fluoresceinem

(prostřednictvím vazby γ-aminomáselné kyseliny na N-konec během syntézy), umožnila

odhalit abnormální prionový protein v mozkové tkáni zvířat infikovaných transmisivní

spongiformní encefalopatií [227].

 Kromě tradičnějších metod před- a post-kapilární derivatizace začíná být pro

označení peptidů a proteinů také využíván nový přístup, který je založen na derivatizaci

analytů přímo v kapiláře [296]. Derivatizace inzulínu 6-aminoquinolyl-N-

hydroxysukcinimidyl karbamátem (AQC) v kapiláře (v borátovém pufru, pH 8,9) byla

provedena postupným zaváděním „plugů“ vzorku a AQC reagentu, následovaným

aplikací napětí [297]. Derivatizační reakce vychází z rozdílných transportních rychlostí,

které umožňují rozdílným zónám navzájem penetrovat pod aplikovaným elektrickým

polem. Pro dosažení vysokého stupně derivatizace byly jako optimální podmínky
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určeny - molární poměr reagent/vzorek rovný 68 a poměr délek “plugů“ rovný 2.

Metoda byla použita pro CE-LIF (He-Cd laser, excitace při 325 nm) analýzu směsi

inzulínu a jeho dvou glykovaných forem, které mohou být nalezeny v plazmě

diabetických pacientů.

 Kromě fluorogenního značení jsou peptidy také derivatizovány pro

elektrochemickou detekci. Před-kolonová derivatizace peptidů a aminokyselin  na čipu

pomocí naftalen-2,3-dikarboxyaldehydu byla použita pro ampérometrickou detekci

těchto analytů po jejich CE separaci [298]. Aminové derivatizační činidlo, p-nitrofenol-

2,5-dihydroxyfenylacetát bis-tetrahydrophyranyl éter, bylo použito pro před-kolonovou

derivatizaci několika dipeptidů a angiotenzinu II před jejich CE separací

s elektrochemickou (ampérometrickou) detekcí [278].

 Syntéza ligandu na koloně, Fmoc-aminokyselina-D-Ala-D-Ala peptid (Fmoc-

fluoren-9-ylmethoxy-karbonyl)u, byla provedena elektroforetickým mícháním (v

kapiláře) zón D-Ala-D-Ala dipeptidu s Fmoc-aminokyselina-N-hydroxysukcinimid

esterem, vpraveným následně do kapiláry technikou částečného plnění [299]. Tento

čerstvě syntetizovaný ligand se  setká později v kapilární zóně s glykopeptidovým

antibiotikem (vankomycin, ristoketin nebo teikoplanin).  Ze změn migračního času

tohoto ligandu může být stanovena vazebná konstanta mezi ligandem a vankomycinem.

Obdobně byla na koloně derivatizována dvě glykopeptidová antibiotika, teikoplanin a

ristoketin (pomocí anhydridu kyseliny octové nebo jantarové) a byla studována vazba

těchto derivátů s D-Ala-D-Ala koncem peptidů [187,300].

2.7.3. Mikromanipulace

 Schopnost CE analyzovat extrémně malé objemy vzorku (nano- až pikolitry) klade

speciální požadavky na techniky a mikropřístroje, určené k zacházení s tak malými

objemy vzorků. Mikromanipulace vzorku jsou integrovány v tzv. ,,miniaturizovaných

analytických systémech“ (µTAS) [301], kde jsou všechny operace (například

manipulace se vzorkem, potencionální zakoncentrování, očištění a derivatizace,

separace a detekce) provedeny v mikrostrukturách na čipech.

Různé možnosti pro zpracování vzorku v µTAS, jako je zavedení vzorku na čip,

předseparace, derivatizace, mikrodávkování, mikroinjekce (elektrokinetická, tlaková,

piezoelektrická, optické uspořádání vtoků, mikrorotační ventily), míchání statickými

mixéry, odstředivá síla, kapilární síla, pneumatický pohon (impuls) a
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elektromanipulace, jsou široce diskutovány [301]. Tyto techniky jsou také použitelné

pro zacházení s malými objemy vzorků, jako například v analýze samotné buňky [302]

a v analýze mikrobioptických a mikrodialyzačních vzorků [303].

 Některé integrované systémy byly vyvinuty pro on-line spojení hydrolýzy proteinů

specifickými proteolytickými enzymy (imobilizovanými v mikroreaktorech a

nanoviálkách na čipu) [304,305] s následnou CE separací vzniklé peptidové směsi, tj.

peptidovým mapováním. Kovalentní navázání štěpeného enzymu trypsinu bylo

dosaženo fotoimobilizací tohoto enzymu k části kapiláry s povrchovou hustotou 15,8

µ g/cm2 [306]. Imobilizovaný enzym vykazoval vysokou stabilitu (80% po 38 dnech) a

stupeň konverze 0,2 ng/s. On-line spojení kapilárního reaktoru s kapilárně-

elektroforetickou separací poskytlo účinný nástroj pro peptidové mapování proteinů.

 Rovněž pepsin lze využít pro štěpení v kapiláře –  je popsán miniaturizovaný

pepsinový reaktor, připravený uvnitř křemenné kapiláry (I.D. 75 µm) obalením

fotopolymerizovaného sol-gelového (PSG) porézního křemenného monolitu gelem

obsahujícím pepsin. Tento minireaktor byl umístěn ve vstupní (inlet) části kapiláry

[307]. Obrovská povrchová plocha PSG monolitu umožnila pepsinu (uzavřenému do

gelové matrice) dosáhnout vysoké katalytické rychlosti obratu. Porézní povaha PSG

umožnila penetraci i velkých proteinů do kolony. Vzniklé peptidové fragmenty byly on-

line separovány v následující části volné kapiláry bez PSG monolitu s použitím 0,5 M

kyseliny mravenčí  jako kyselého a těkavého BGE pufru, potlačujícího adsorpci

peptidů/proteinů ke stěně kapiláry a slučitelného s ESI-MS detekcí.

 Obdobný enzymový mikroreaktor (objem 30 nL) byl vytvořen imobilizací trypsinu

na monolitickou kapilární kolonu (připravenou in situ polymerizací glycidyl

methakrylátu a ethylen dimethakrylátu v kapiláře) a použit pro on-line CE peptidové

mapování proteinů [308].

 Řada integrovaných systémů pro štěpení proteinů a CE separace byla vyvinuta

také na čipech. Jako příklad může sloužit 3-D systém pro elektrochromatografickou

separaci histidin-obsahujících peptidových fragmentů z tryptického štěpení BSA [309] a

na čipu vytvořené nanonádobky s imobilizovanými proteolytickými enzymy [305]. Pro

monitorování biomolekul in vivo v tělesných tekutinách a tkáních (například

neurotransmiterů v mozku) jsou použity mikrodyalizační sondy, vytvořené z

polopropustné membrány (1-4 mm dlouhé a 0,2-0,4 mm v průměru), které jsou

implantovány do mozku nebo jiné tkáně [303].
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2.8.  Stručný přehled aplikací CE pro peptidy a proteiny

 Podrobný přehled aplikací CE peptidů a proteinů byl proveden v několika

přehledech [310-313]. Vzhledem k rozsáhlosti těchto aplikací  jsou zde pouze stručně

nastíněny různé oblasti, ve kterých se CE peptidů a proteinů uplatňuje.

Stanovení čistoty

 • kontrola kvality

 • kvantifikace kontaminant

 • screening vzorků před sekvenční analýzou proteinů

Strukturální studie

 • peptidové mapování

 • multidimenzionální metody

• mikroheterogenita složitých proteinů, např. glykoproteinů, monoklonálních

protilátek, histonů, transferinů

 • chirální analýza a stereoizomerní separace

Vazebné studie

 • Ca, Zn-vázající proteiny

 • imunokomplexy antigen-protilátka

     • komplexy léčivo-protein

     • komplexy protein-DNA

Analýza

 • kvantifikace konečného produktu

 • monitorování chemických a enzymatických reakcí a fyzikálních změn

     • monitorování derivatizace (značení)

     • monitorování enzymatického štěpení

 • aminokyselinová a sekvenční analýza

 • deamidace, redukce disulfidového můstku

 • konformační změny

Studie stability

 • pH, prostředí, vliv teploty
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Preparativní  separace

Fyzikálně-chemická charakterizace

  • měření mobility, efektivního náboje, pI, disociačních a vazebných konstant…

Klinické/Diagnostické aplikace

 • analýza sérových proteinů

 • hemoglobinové varianty, řetězce globinu

 • izolace neuropeptidů z mozkové tkáně

 • apolipoproteiny

 • cytokiny, transferiny

 • proteiny v samostatných buňkách

 • izoenzymy
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3. CÍLE PRÁCE

Cílem předložené práce bylo vyvinout pro analýzu peptidů a proteinů nové a

účinné metody využívající různé módy kapilární elektroforézy, popřípadě její spojení

s hmotnostní spektrometrií. Zaměřit se především na tzv. problematické bílkoviny, tj.

bílkoviny, které se adsorbují na stěnu kapiláry, a proto studovat i různé možnosti

dynamického obalení vnitřní stěny kapiláry.

Konkrétními cíli práce bylo:

Vyvinout pro separaci peptidů a proteinů novou separační metodu založenou na

principu částečného plnění kapiláry. Ověřit její aplikaci nejen na modelové směsi

peptidů/proteinů, ale především na separaci  reálných vzorků –  peptidů vzniklých

enzymatickým či chemickým štěpením proteinů a následně porovnat jejich separaci

získanou klasickou kapilární elektroforézou bez ,,zátky“ gelu se separací získanou po

aplikaci ,,zátky“ gelu Pluronic F 127 do kapiláry.

Studovat interakce látek s vysokým obsahem aminoskupin se stěnou kapiláry a

pokusit se tyto interakce omezit pomocí dynamického obalení vnitřní stěny kapiláry

vhodnými modifikátory, to znamená zhodnotit efekt dynamického obalení stěny

kapiláry. Rovněž se pokusit vyvinout metodu, která umožní separovat PAMAM

dendrimery při ,,fyziologickém“ pH a tak by mohla umožnit studovat jejich interakce

např. s plasmidy.

Zhodnotit použití monolitických kapilárních kolon připravených ROM

polymerizací pro napětím-podpořenou kapilární kapalinovou chromatografii peptidů.

Tuto metodu aplikovat nejen na modelové směsi peptidů, ale také na separaci reálných

vzorků – peptidových směsích vzniklých enzymatickým štěpením proteinů.

Studovat složení nerozpustné matrice skořápky ptačího (slepičího) vejce metodami

CE-MS a HPLC-MS. Identifikovat základní proteiny, které se nacházejí v jednotlivých

vrstvách, zaměřit se také na pigment protoporfyrin. Z výsledků jednotlivých

enzymatických štěpení získat informace o enzymatické rezistenci příslušných proteinů.

Porovnat výsledky získané oběma metodami.
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1. CHEMIKÁLIE

4.1.1. Kapilární elektroforéza proteinů a peptidů s využitím „zátky“  gelu Pluronic F

127

 Dihydrogenfosfát sodný a kyselina chlorovodíková byly získány od firmy

Lachema (Brno, Česká republika). Pluronic F 127 a všechny použité peptidy

pocházely od firmy Sigma (St. Louis, MO, USA). Cytochrom C a chymotrypsinogen

A byly zakoupeny od firmy Boehringer (Mannheim, Německo). Bakteriální

kolagenáza (z Clostridium histolyticum) a trypsin byly od firmy Sigma. Všechny

roztoky byly připraveny v ultra čisté vodě Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA) a

filtrovány přes 45-µ m Millex-HV filtry (Millipore).

4.1.2. Studium interakce PAMAM dendrimerů se stěnou kapiláry

 PAMAM dendrimery různých generací (G0-G6) byly zakoupeny od firmy

Dendritech (Midland, MI, USA). Dihydrogenfosfát sodný, kyselina chlorovodíková a

fosforečná pocházely od firmy Lachema (Brno, Česká republika). Použité

modifikátory (hexadecyltrimethylamonium bromid, ethylendiamin a polyethylenimin)

byly od firmy Sigma (St. Louis, MO, USA). Všechny roztoky byly připraveny v Milli-

Q vodě (Millipore) a filtrovány přes 45-µm Millex-HV filtry (Millipore). Jako

neutrální značka elektroosmotického toku byl použit mesityloxid (4-methylpent-3-en-

2-on) od firmy Sigma.

4.1.3. Napětím-podpořená kapalinová chromatografie peptidů s využitím ROMP

monolitických kapilárních kolon

 Dihydrogenfosfát sodný a kyselina chlorovodíková byly zakoupeny od firmy

Lachema (Brno, Česká republika). Všechny použité peptidy, trypsin, organická

rozpouštědla (kromě acetonitrilu), ethyl-vinyléter (99%) a RuCl2(PCy3)2(CHPh)
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(97%) pocházely od firmy Sigma (St. Louis, MO, USA). Acetonitril byl získán od

firmy Scharlau Chemie S.A. (Pol. Ind. Mas. d' en Cisa, Spain). Všechny roztoky byly

připraveny v Milli-Q vodě (Millipore, Bedford, MA, USA) a filtrovány přes Millex-

GV filtry (0,22 µm Filter Unit, Millipore). [2.2.1]bicyklohept-2-en-5-

ylmethyldichlorsilan (95%) byl zakoupen od firmy Gelest Inc. (Morrisville, PA,

USA). [2.2.1]bicyklohept-2-en (norborn-2-en, NBE) (97%), NaOH (99%), aceton

(99,8%), toluen a 2-propanol byly zakoupeny od firmy Merck (Darmstadt, Německo).

Pyridin (99%) pocházel od firmy Pierce (Rockford, IL, USA). 1,4,4a,5,8,8a-

hexahydro-1,4,5,8,exo,endo-dimethanonaftalen (DMN-H6) byl připraven podle

literatury [314] z čerstvého dicyklopentadienu a čistého norbornadienu (obojí Fluka,

Buchs, Š výcarsko) na kooperujícím pracovišti v Rakousku (dr. Sinner).

4.1.4. Analýza proteinů v nerozpustné matrici skořápek ptačích vajec (Gallus gallus)

 Chlorid vápenatý, pepsin (pepsin A, E.C. 3.4.23.1, aktivita 3460 jednotek na

mg proteinu), trypsin (typ IX-S z prasečí slinivky břišní, E.C. 3.4.21.4, aktivita 15450

jednotek na mg proteinu) a proteináza K (z Tritirachium album E.C. 3.4.21.64,

aktivita 40 jednotek na mg proteinu) byly získány od firmy Sigma (St. Louis, MO,

USA). Bakteriální kolagenáza (z Clostridium histolyticum, E.C. 3.4.24.3, aktivita 0,8

U/mg) pocházela od firmy Fluka (Buchs, Š výcarsko). Tris

[Tris(hydroxymetyl)aminometan], dihydrogenfosforečnan sodný, kyselina

chlorovodíková a hydroxid sodný byly zakoupeny od firmy Lachema (Brno, Česká

republika). Fenylizothiokyanát byl produktem firmy Aldrich (Milwaukee, Wisconsin,

USA), bikarbonát amonný pocházel od firmy Sigma. 2-merkaptoethanol a disodná sůl

kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA, Titriplex III) byly získány od firmy

Merck (Darmstadt, Německo). DTT (dithiothreitol), kyselina jodooctová a

protoporfyrin IX byly od firmy Sigma. Všechny roztoky byly připraveny v Milli-Q

vodě (Millipore, Bedford, MA, USA). Byla použita komerčně dostupná slepičí vejce

(Gallus gallus).
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4.2. INSTRUMENTACE

4.2.1. Kapilární elektroforéza

 Všechna měření byla provedena na přístroji Beckman P/ACE systém 5500

(Beckman, Fullerton, CA, USA). Byly použity křemenné kapiláry různých délek a

průměrů. Pro analýzu proteinů a peptidů s využitím ,,zátky“ gelu Pluronic byla

použita kapilára o celkové délce 37 cm (30 cm k detektoru) s vnitřním průměrem

( I.D.) 75 µ m. Pro studium interakce PAMAM dendrimerů se stěnou kapiláry byla

použita 57 cm kapilára (50 cm k detektoru) o vnitřním průměru 75 µm. Pro analýzu

peptidů metodou napětím-podpořené kapalinové chromatografie byly v křemenných

kapilárách (neaktivovaných, I.D. 200 µm, O.D. 365 µm) připraveny ROMP monolity

o délce 30 cm (celková délka kapiláry byla  37 cm). Ve všech případech byl použit

spektrofotometrický detektor (UV detekce při 214 nm).

4.2.2. Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií

 Pro analýzu proteinů nerozpustné matrice skořápek ptačích vajec bylo použito

spojení kapilární elektroforézy s hmotnostním spektrometrem. Jednalo se o systém

Beckman P/ACE 5000 (Fullerton, CA, USA) s UV detekcí při 214 nm, využívající

křemennou kapiláru (o celkové délce 100 cm, I.D. 75 µm, O.D. 375 µm), který byl

spojen s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí (Agilent, LC-MSD Trap XCT-

Ultra) pomocí uzemněné jehly s přídavkem tzv. obalové kapaliny (sheath liquid).

Analýza MS/MS dat (identifikace peptidů/proteinů) byla prováděna pomocí softwaru

SpectrumMill (v. 3.02, Agilent). Byly využity proteinové databáze SwissProt a

NCBInr.

4.2.3. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Pro analýzu proteinů nerozpustné matrice skořápek ptačích vajec bylo kromě

spojení CE s MS také využito spojení HPLC-MS. Pro toto spojení byl použit přístroj

HPLC 1100 LC/MSD (Agilent, Palo Alto, CA, USA). Tento přístroj se skládá

z degaséru, binární pumpy, autosampleru, termostatované kolony a detektoru
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diodového pole. HPLC data byla vyhodnocována programem ChemStation A.06.03.

Přístroj byl spojen s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí (Agilent LC-MSD

Trap XCT-Ultra). Analýza MS/MS dat (identifikace peptidů/proteinů) byla prováděna

pomocí softwaru SpectrumMill (v. 3.02, Agilent). Byly využity proteinové databáze

SwissProt a NCBInr (pomocí těchto dvou databází byla vytvořena vlastní proteinová

databáze).

4.3. METODY

4.3.1. Kapilární elektroforéza proteinů a peptidů s využitím ,,zátky“  gelu Pluronic F

127

 Všechna měření byla provedena na přístroji Beckman P/ACE systém 5500.

Byla použita křemenná kapilára o celkové délce 37 cm (30 cm k detektoru) s I.D. 75

µm. Před vlastní analýzou byla kapilára 2 minuty promývána základním elektrolytem.

Vzorek byl nastřikován elektrokineticky (2 s, 10 kV). Separace byla prováděna při

40°C při aplikovaném napětí 10 kV. Kapilára byla každý den před zahájením

vlastního  měření promývána v následujícím pořadí: vodou (5 min), 1 mol/l NaOH (5

min), vodou (5 min), 1 mol/l HCl (5 min), vodou (5 min) a základním elektrolytem (5

min). Jako základní elektrolyt byl použit fosfátový pufr (0,1 mol/l) pH=2,5 (pH bylo

upraveno pomocí 3 mol/l HCl). Před analýzou byl fosfátový pufr filtrován 45-µm

Millex-HV filtry (Millipore).

Vzorky byly analyzovány před a po aplikaci ,,zátky“ gelu Pluronic F 127. Při

teplotě 5°C a intenzivním míchání byl připraven 15 nebo 20% (w/v) roztok Pluronicu

F 127 ve fosfátovém pufru (0,1 mol/l, pH 2,5). Poté byl Pluronic nastříknut do

kapiláry pod tlakem 3,45 kPa (doba nástřiku 2 s, 5 s nebo 10 s). Kapilára byla

následně zahřívána 30 minut při teplotě 40°C (tímto postupem byla vytvořena ,,zátka“

gelu v kapiláře) a poté použita pro separaci peptidů a proteinů. Gel byl z kapiláry

odstraněn ochlazením (a tím i snížením viskozity/změny konzistence gelu) a

následným intenzivním promýváním kapiláry chlazenou vodou.



60

4.3.2. Studium interakce PAMAM dendrimerů se stěnou kapiláry

Všechny analýzy byly provedeny na přístroji Beckman P/ACE 5500, byla

použita křemenná kapilára o celkové délce 57 cm (50 cm k detektoru) s I.D. 75 µm.

Vzorky byly nastřikovány elektrokineticky (2 s, 10 kV). Separace byla prováděna při

teplotě 20°C při napětí 20 kV. Před zahájením vlastního měření byla kapilára

promývána v následujícím pořadí: vodou (5 min), 1 mol/l HCl (5 min), vodou (5 min)

a základním elektrolytem (5 min). Jako základní elektrolyty byly použity následující

pufry: fosfátový (0,05 mol/l nebo 0,1 mol/l, pH =2,5 nebo 7,4; pH upraveno pomocí 3

mol/l HCl nebo 1 mol/l NaOH), Tris-fosfátový pufr (0,05 mol/l nebo 0,1 mol/l,

pH=2,5 nebo 7,4; pH upraveno pomocí H3PO4). Použité pufry byly před analýzou

filtrovány 45-µm Millex-HV filtry (Millipore).

 Byla testována celá řada modifikátorů (umožňujících dynamické obalení stěny

kapiláry), které byly přidávány do základního elektrolytu:

hexadecyltrimethylamonium bromid (0,01%, 0,025%, 0,05%, 0,1%, 0,2%),

ethylendiamin (0,025%, 0,05%, 0,1%) a polyethylenimin (0,025%, 0,05%, 0,1%)

(procenta jsou vyjádřena v w/v).

4.3.3. Napětím-podpořená kapalinová chromatografie peptidů s využitím ROMP

monolitických kapilárních kolon

 Pro přípravu ROMP monolitů byly použity křemenné kapiláry (neaktivované,

365 µm O.D., 200 µm I.D.), které byly zakoupeny od firmy J & W (Agilent, Palo

Alto, CA, USA). Kapiláry byly uříznuty na příslušné kusy, jeden konec byl opatřen

,,luer-lock“ adaptérem a pevně připojen ke kapiláře pomocí PEEK-pouzdra.

K zajištění ukotvení monolitu k vnitřní stěně kapiláry byly kapiláry předem ošetřeny

podle již popsaného postupu [315-317]. Rovněž syntéza ROMP monolitů byla

provedena již popsaným způsobem [315] s použitím [2.2.1]bicyklohept-2-en,

1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8,exo,endo-dimethanonaftalenu, toluenu, 2-propanolu

(10:10:10:70, % m/m) a RuCl2(PCy3)2(CHPh) (kde Ph je fenyl a Cy je cyklohexyl)

(0,5% m/m). Zakončení bylo provedeno pomocí vinyl-ethyléteru a následným

promytím acetonitrilem.
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Všechny analýzy byly provedeny na přístroji Beckman P/ACE 5500. Byla

použita kapilára o celkové délce 37 cm (30 cm k detektoru) s I.D. 200 µm, 30 cm

naplněná monolitickým materiálem. Před analýzou byla tato kapilára přes noc

promývána základním elektrolytem pomocí injekční pumpy (KD Scientific Inc.,

Holliston, MA, USA) s manuálním kapilárním promývacím zařízením (Supelco

55042, Bellefonte, PA, USA) při průtokové rychlosti 30 µ l/hod. Vzorky byly

nastřikovány elektrokineticky při napětí 5 nebo 10 kV. Separace byla prováděna při

teplotě 20°C, napětí 10 kV a tlaku 138 kPa aplikovaném na nástřikový konec kapiláry.

Po optimalizaci elektrolytu (mobilní fáze) (viz výsledková část) byl pro vlastní

separace vybrán citrát-fosfátový pufr (25 mmol/l, pH=3,5) s 20% ACN.

4.3.4. Analýza proteinů v nerozpustné matrici skořápek ptačích vajec

4.3.4.1. HPLC-MS

 Chromatografická separace byla provedena na koloně Jupiter 4 µm Proteo 90

A (250 ×  2 mm I.D., Phenomenex, Torrence, CA, USA). Bylo nastřikováno 20 µ l

vzorku. Eluce byla provedena pomocí lineárního gradientu mezi mobilními fázemi A

(voda s 0,1% kyselinou mravenčí) a B (acetonitril s 0,085% kyselinou mravenčí).

Separace byla zahájena izokratickou elucí 2 min s 2% mobilní fáze B, následovala

gradientová eluce do 35% B ve 40. minutě. Nakonec byla kolona 10 min promývána

100% B. Před další analýzou byla kolona 10 min ekvilibrována 2% mobilní fáze B.

Průtoková rychlost byla 0,25 ml/min, teplota kolony byla udržována na 25°C. UV

detekce byla provedena při 214 nm. Pro spojení HPLC s MS byl použit hmotnostní

spektrometr s iontovou pastí (API-ESI ionizace) a následující podmínky: sušící plyn

(N2), 10 l/min; teplota sušícího plynu, 350°C; tlak rozprašovače, 25 psi; ionty byly

získány přes rozmezí hmotností m/z 100-2200 (MS=standardní mód,

MS/MS=rozšířený mód). Analýza byla provedena v automatickém MS/MS módu (10

prekurzorových iontů, vyjmuto po dvou spektrech za 0,5 min). Pigment protoporfyrin

IX byl identifikován a kvantifikován při použití stejných podmínek (pro HPLC a MS),

byl stanoven extrahovaným iontem (MS –  m/z 563,3) a potvrzen MS/MS spektry

(proti standardnímu vzorku).
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4.3.4.2. CE-MS

 Separace byly prováděny při napětí 15 kV, vzorky byly nastřikovány

hydrodynamicky (10 s při přetlaku 3,45 kPa). Jako základní elektrolyt byla pro

všechny separace použita kyselina mravenčí (0,25 M). Přístroj Beckman P/ACE 5000

byl spojen s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí (Agilent LC-MSD Trap

XCT-Ultra) a to pomocí uzemněné jehly s přídavkem tzv. obalové kapaliny (5 mM

octan amonný/izopropanol 1:1 při průtokové rychlosti 3 µ l/min). Před zahájením

vlastních analýz byla kapilára promývána v následujícím pořadí: 1 mol/l NaOH (20

min), vodou (20 min), 1 mol/l HCl (20 min), vodou (20 min) a pufrem (20 min). Mezi

jednotlivými analýzami bylo použito pouze promytí kapiláry pufrem (5 min).

 Podmínky MS byly totožné s podmínkami použitými při HPLC-MS kromě

těchto parametrů: sušící plyn (N2), 8 l/min; teplota sušícího plynu, 150°C; tlak

rozprašovače, 5 psi.

4.3.4.3. Gelová elektroforéza

 Separace v SDS-polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE) byla provedena

pomocí metody zavedené Laemmlim [318] na diskontinuálních plošných gelech (s 4%

skladovacím gelem a 10% separačním gelem). Čtyři frakce vaječné skořápky

(připravené podle popsaného postupu, viz Příprava vzorku, bez jakéhokoli štěpení

proteázou) byly odděleně sonikovány v SDS-PAGE vzorkovacím pufru (obsahujícím

6% SDS a β -merkaptoethanol) a poté 5 min povařeny. Elektroforetická separace byla

provedena v Tris-glycinovém pufru (pH=8,3) s 1% SDS. Gely byly barveny 1 hodinu

0,25% Coomassie Brilliant Blue R250 ve směsi methanol-kyselina octová-voda

(40:10:50, v/v). Odbarvení bylo provedeno ve směsi methanol-kyselina octová-voda

(40:10:50, v/v) (1 hod). Standardy molekulové hmotnosti byly zakoupeny od firmy

Sigma (p.n. M3788; molekulová hmotnost od 36000 do 205000).

4.3.4.4. Analýza aminokyselin

 Analýza aminokyselin byla provedena rutinní metodou pomocí PICO-TAG

systému (Waters, Milford, MA, USA). Tato metoda využívá předkolonovou
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derivatizaci s fenylizothiokyanátem, po které následuje separace vzniklých produktů

metodou HPLC s obrácenými fázemi. Byla použita Pico-Tag kolona (C18; 25 cm ×

4,6 mm I.D.; Waters) využívající gradient octanu sodného (pH 6,4) a acetonitrilu.

Hydrolýza proteinů před derivatizací byla provedena v parách HCl (6 M HCl s 2%

fenolem) při teplotě 110°C (20 hod) pod ochrannou atmosférou dusíku za vakua.

4.4. PŘÍPRAVA VZORKŮ

4.4.1. Kapilární elektroforéza proteinů a peptidů s využitím ,,zátky”  gelu Pluronic F

127

4.4.1.1. Modelová směs peptidů a proteinů

 Sada testovaných analytů zahrnovala následující proteiny: cytochrom c (Mr

12500), chymotrypsinogen A (Mr 25000) a dva poly-L-lysiny. První z těchto poly-L-

lysinů měl průměrnou relativní molekulovou hmotnost 22700 (dle viskozity, stupeň

polymerizace DP: 138) či 28200 (dle SEC-LALLS, DP:172) (molekulový rozsah:

<10% menší než 10800 a <10% větší než 46000). Průměrná relativní molekulová

hmotnost druhého poly-L-lysinu činila 4000 (dle viskozity, DP:19) nebo 3300 (dle

SEC-LALLS, DP:16).

 Byla analyzována následující řada peptidů:

a) tripeptidy – APG (=Ala-Pro-Gly, Mr=243,3), TYS (=Thr-Tyr-Ser, Mr=369,4), GPP

                    (=Gly-Phe-Phe, Mr=369,4)

b) tetrapeptidy –  GGTA (=Gly-Gly-Tyr-Arg, Mr=451,5), 4G (=Gly-Gly-Gly-Gly,

Mr=246,2), PGPG (=Phe-Gly-Phe-Gly, Mr=426,5)

c) pentapeptid – bradykinin fragment 1-5 (=Arg-Pro-Pro-Gly-Phe, Mr=572,7)

d) hexapeptidy –  AGPHPI (=Arg-Gly-Pro-Phe-Pro-Ile, Mr=685,8), 6TYR (=hexa-L-

tyrosin, Mr=997,1), 6A (=Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala, Mr=444,5).

 Byly použity roztoky těchto proteinů a peptidů ve vodě (Milli-Q) o koncentraci 2,5

mg/ml.
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4.4.1.2. Reálné vzorky – peptidy vzn iklé štěpením proteinů enzymy

Štěpení kolagenu enzymem (kolagenázou)

 Byl použit kolagen ze šlachy potkaního ocasu, v podstatě se jednalo o směs

kolagenu typu I a III. Kolagen byl štěpen bakteriální kolagenázou v poměru

kolagen/kolagenáza 50:1 (w/w). Inkubace probíhala při 37°C po dobu 48 hod v pufru

aktivujícím kolagenázu (200 mmol/l NH4HCO3, 1 mmol/l CaCl2, pH=7,8). Kontrolní

vzorek byl připraven inkubací samotného enzymu za stejných podmínek jako vzorek

obsahující kolagen. Po inkubaci byly vzorky 5 min centrifugovány při 2000 ×  g.

Supernatant byl oddělen a uchován při -18°C.

Štěpení kolagenu bromkyanem

 Vzorky kolagenu (opět ze šlachy potkaního ocasu, směs kolagenu typu I a III)

byly nejdříve redukovány merkaptoethanolem (25%) v 200 mM NH4HCO3 o pH 7 po

dobu 18 hodin. Merkaptoethanol byl odpařen a vzorek zlyofilizován. K 5 mg vzorku

byly přidány 2 ml 70% HCOOH a roztok byl pod dusíkovou atmosférou probublán

dusíkem. Poté bylo přidáno 35 mg krystalického CNBr, opět probubláno dusíkem a

ponecháno stát při laboratorní teplotě (25°C) 20 hodin. Poté byl CNBr (respektive

HCN) odpařen na vyhřívané plotýnce. K odparku bylo přidáno 10 ml H2O a vzorek

zlyofilizován. Lyofilizát byl rozpuštěn ve 2 ml H2O.

 Nízkomolekukulární frakce CNBr fragmentů kolagenu (relativní molekulová

hmotnost pod 10000) byly připraveny ultrafiltrací při 2000 ×  g po dobu 10 minut

pomocí centrifugačního filtračního zařízení Microcon (Microcon YM-10,

regenerovaná celulóza s přibližným limitem cut-off relativní molekulové hmotnosti

10000), vyrobeného firmou Amicon (Millipore).

Štěpení hovězího sérového albuminu trypsinem

 Vzorky albuminu byly naředěny na koncentraci 3 mg/ml ve 20 mmol/l

NH4HCO3 pufru o pH=7,8 a štěpeny trypsinem (1:50, enzym:substrát). Kontrolní

vzorky byly připraveny za stejných podmínek inkubací pouze enzymu. Inkubace
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probíhala při 37°C po dobu 36 hodin. Poté následovala 5-ti minutová centrifugace při

2000 ×  g. Supernatant obsahoval naštípané peptidy, vzorky byly uchovány při -18°C.

4.4.2. PAMAM dendrimery

Bylo použito 7 generací PAMAM dendrimerů (G0-G6), které byly zakoupeny

od firmy Dendritech (Midland, MI, USA). Vzorky byly připraveny o koncentraci

přibližně 1 mg/ml (kromě G0 –  2 mg/ml, G4 a G6 –  0,5 mg/ml) po zředění

originálního vodného roztoku dodaného výrobcem vodou (ca 160-krát).

4.4.3. Vzorky analyzované ROMP monolity

 K ohodnocení separační výkonnosti ROMP monolitů metodou napětím-

podpořené kapalinové chromatografie byly použity tři typy peptidových směsí: (i)

modelová směs devíti syntetických oligopeptidů, (ii) peptidy vzniklé štěpením

hovězího sérového albuminu enzymem trypsinem (po ošetření dithiothreitolem a

kyselinou jodooctovou) a (iii) peptidy vzniklé štěpením kolagenu typu I enzymem

kolagenázou.

4.4.3.1. Modelová směs peptidů

 Modelová směs peptidů zahrnovala:

a) tripeptidy –  APG (Ala-Pro-Gly, Mr=243,3), GPP (Gly-Phe-Phe, Mr=369,4), PGG

(Phe-Gly-Gly, Mr=279,3), GGH (Gly-Gly-His, Mr=269,3)

b) tetrapeptidy –  4G (Gly-Gly-Gly-Gly, Mr=246,2), PGPG (Phe-Gly-Phe-Gly,

Mr=426,5)

c) pentapeptid – bradykinin fragment 1-5 (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe, Mr=572,7)

d) hexapeptidy –  6TYR (hexa-L-tyrosin, Mr=997,1), 6A (Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala,

Mr=444,5).

Byly použity roztoky těchto peptidů ve vodě (Milli-Q) o koncentraci 2,5 mg/ml.



66

4.4.3.2. Tryptické štěpy albuminu

 BSA (hovězí sérový albumin) byl štěpen trypsinem stejným postupem jako v

4.4.1.2. Předtím ale byl ošetřen dithiothreitolem a kyselinou jodooctovou (alkylace

SH- skupin cysteinu) [319].

4.4.3.3. Štěpení kolagenu enzymem kolagenázou

 V tomto případě byl opět použit již popsaný postup (4.4.1.2) s tím rozdílem,

že byl štěpen kolagen typu I (místo šlachy z potkaního ocasu).

4.4.4. Příprava vzorku vaječné skořápky pro HPLC-MS a CE-MS analýzu

4.4.4.1. Příprava jednotlivých frakcí vaječné skořápky

 Příprava jednotlivých frakcí vaječné skořápky byla prováděna podle již

publikované metody [320]. Celá slepičí vejce byla omyta vodou, následně

methanolem a postupnou dekalcifikací  byly připraveny čtyři základní typy vzorků:

1. Kutikula: Vajíčka byla při pokojové teplotě po dobu 60 min inkubována v

5% (0,13 mol/l) EDTA (pH 7,6) obsahující 10 mmol/l 2-merkaptoethanol (objem

roztoku byl trojnásobný oproti objemu vajíčka). Nerozpustná organická vrstva, která

byla po této částečné dekalcifikaci zanechána na povrchu vajíčka, byla seškrabána a

sebrána oplachem vody. Poté následovala její centrifugace při 1000 ×  g po dobu 15

min. Nerozpustný podíl byl resuspendován ve vodě, opět centrifugován za uvedených

podmínek (opakováno třikrát) a zlyofilizován. Tímto způsobem bylo odstraněno

(dekalcifikováno) asi 10% z celkové hmotnosti skořápky vajíčka (určeno vážením).

2. Palisádová vrstva I: V následujícím kroku bylo vajíčko ponecháno po dobu

90 min (při laboratorní teplotě) v 0,6 mol/l EDTA (pH 7,6) obsahující 10 mmol/l 2-

merkaptoethanol (trojnásobný objem vajíčka). Vzniklý nerozpustný materiál (vrstva)

na vajíčku byl seškrábnut a podroben stejné proceduře ad 1. Tímto způsobem bylo

odstraněno dalším 30% z původní hmotnosti skořápky (určeno vážením).
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3. Palisádová vrstva II: Stejný postup (ad 2) byl zopakován ještě jednou

(ponecháno 120 min). Tímto způsobem bylo odstraněno dalších 50% z původní

hmotnosti skořápky (určeno vážením).

4. Mamilární (bradavkovitá) vrstva: Zbylý vaječný materiál byl dále

dekalcifikován opět 0,6 mol/l kyselinou EDTA (pH 7,6) obsahující 10 mmol/l 2-

merkaptoethanol (opět trojnásobný objem vajíčka). Tato inkubace probíhala, na rozdíl

od předchozí, delší dobu (přes noc), stále při laboratorní teplotě. Po této proceduře

zůstal intaktní (nedotčený) pouze vnitřní obsah vajíčka, to znamená vaječný bílek a

žloutek pokryté vaječnými membránami. Tímto způsobem byl získán zbytek

nerozpustných proteinů, které se nacházejí v palisádové vrstvě a čípcích (kuželech)

mamilární vrstvy. Tímto způsobem bylo dekalcifikováno posledních 10% z původní

hmotnosti skořápky (určeno vážením). Membrány skořápky analyzovány nebyly.

4.4.4.2. Enzymatické štěpení proteinů jednotlivých vrstev vaječné skořápky

 Pro štěpení proteinů byly použity tři rozdílné přístupy: (i) CNBr/trypsinové

štěpení následované štěpením proteinázou K, (ii) trypsinové štěpení (s nebo bez

alkylace) následované štěpením kolagenázou, (iii) pepsinové štěpení (s nebo bez

alkylace) následované štěpením kolagenázou.

CNBr/trypsinové štěpení následované štěpením proteinázou K

 Vzorky jednotlivých vrstev (5 mg/ml) byly inkubovány v 0,2 mol/l

bikarbonátu amonném obsahujícím 25% (v/v) β -merkaptoethanolu, který byl použit

k redukci oxidovaných methionylových zbytků. Po lyofilizaci byly vzorky štěpeny

CNBr v 70% (v/v) kyselině mravenčí pod dusíkem. Následně byly vzorky

zlyofilizovány a resuspendovány do vody na koncentraci 5 mg/ml.

 Vzorky byly dále štípány trypsinem (5 mg/ml vrstvy, 50:1 substrát:enzym) v

20 mmol/l pufru (bikarbonát amonný pH 7,8) při 37°C po dobu 36 hod (vzorky byly

suspendovány v roztoku enzymu vířením). Po inkubaci následovala centrifugace při

2000 ×  g po dobu 5 min. Supernatanty byly přemístěny do dalších zkumavek a

uchovány při -18°C. Nerozštěpený pevný zbytek byl promyt (dvakrát) Milli-Q vodou.



68

Množství nerozpustného materiálu bylo stanoveno (určeno) vážením po lyofilizaci

(8%).

 V následujícím kroku byly tyto nerozpustné části vrstev vaječné skořápky

podrobeny štěpení proteinázou K –  enzym byl rozpuštěn v pufru (0,01 mol/l Tris-HCl,

pH 7,4). Pevné vzorky vaječné skořápky byly v roztoku proteinázy K suspendovány

tak, že 1 mg pevného materiálu (na začátku všech výše uvedených ošetření) byl

inkubován ve 100 µ l roztoku proteinázy K (poměr substrát:enzym byl 50:1). Po 36

hodinové inkubaci při 37°C byly vzorky opět centrifugovány při 2000 ×  g po dobu 5

min, supernatant byl odpipetován a uchován při -18°C. Pevný zbytek byl promyt

Milli-Q vodou (čtyřikrát 0,5 ml) a také zmražen. Množství nerozpustného materiálu

bylo stanoveno vážením po lyofilizaci (5%).

Štěpení trypsinem (s nebo bez alkylace) následované štěpením kolagenázou

 Připravili jsme dvě sady vzorků: redukované a neredukované.

 Redukční a alkylační procedura (S-karboxymethylace cysteinu): Roztok 100

mM NH4HCO3 s 10 mM DTT byl přidán k nerozpustným vrstvám vaječné skořápky a

zahříván na 60°C 2 hodiny. Poté byla suspenze ochlazena a centrifugována při 2000 ×

g po dobu 5 min. Zbytek byl dvakrát promyt vodou. K tomuto zbytku byl přidán

roztok 100 mM kyseliny jodooctové ve 100 mM bikarbonátu amonném a byla

provedena inkubace 2 hod při laboratorní teplotě. Vzorek byl centrifugován a dvakrát

promyt vodou (a opět centrifugován). Konečný zbytek byl podroben následujícímu

kroku – štěpení enzymem.

 Vzorky (5 mg/ml) byly štípány roztokem trypsinu (50:1, substrát:enzym) ve

20 mmol/l bikarbonátu amonném (pH 7,8) při 37°C po dobu 48 hodin (vzorky byly

v roztoku enzymu suspendovány vířením). Po inkubaci byly zkumavky

centrifugovány 5 min při 2000 ×  g, supernatanty byly přemístěny do nových

zkumavek a uchovány při -18°C. Pevné nerozštěpené části vrstvy vaječné skořápky

byly promyty Milli-Q vodou (dvakrát). Množství nerozpustného materiálu bylo

stanoveno vážením po lyofilizaci (8%).

 Tyto nerozpustné části vrstev vaječné skořápky byly podrobeny následnému

štěpení kolagenázou. Odpovídající množství kolagenázy  bylo rozpuštěno ve směsi

obsahující 0,01 mol/l CaCl2 a 0,02 mol/l Tris (pH směsi bylo upraveno pomocí 1 mol/l
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HCl na 7,4). Pevné vzorky vaječné skořápky byly v roztoku kolagenázy suspendovány

v koncentraci 1 mg pevného materiálu na 0,5 ml roztoku kolagenázy (opět v poměru

substrát:enzym 50:1). Po 36 hodinové inkubaci při 37°C byly vzorky opět

centrifugovány při 2000 ×  g po dobu 5 min. Supernatant byl odpipetován a uchován

při -18°C. Zbytek pevného materiálu byl promyt Milli-Q vodou (čtyřikrát 0,5 ml) a

také zmražen. Množství nerozpustného materiálu bylo stanoveno  vážením po

lyofilizaci (6%).

Štěpení pepsinem

 Byl použit stejný postup jako v předcházející části. Místo trypsinu však byl ke

štěpení použit enzym pepsin a jako pufr 0,01 M HCl (pH 2). Množství nerozpustného

materiálu činilo po štěpení pepsinem 25% a po následném štěpení kolagenázou 10%.
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE

5.1. Kapilární elektroforéza proteinů a peptidů s využitím „zátky“ gelu Pluronic F 127

V této práci jsme se snažili pro separaci peptidů a proteinů vyvinout novou

separační metodu založenou na principu tzv. částečného plnění kapiláry. Naším

záměrem bylo tuto metodu použít nejen na modelové směsi peptidů/proteinů, ale

především na separaci reálných vzorků a následně porovnat separaci získanou

klasickou kapilární elektroforézou bez použití ,,zátky“ gelu v kapiláře se separací

získanou po aplikaci ,,zátky“ gelu Pluronic F 127 do kapiláry.

Technika částečného plnění je velmi často používána především v afinitní

kapilární elektroforéze (ACE) a chirálních (enantiomerních) separacích. V klasické

ACE se afinitní ligand přidává k základnímu elektrolytu a vzorek je nastřikován jako

úzká zóna. Příslušné komponenty vzorku, které interagují s ligandem, jsou separovány

v kapiláře naplněné afinitním ligandem za předpokladu, že je mobilita afinitního

komlexu rozdílná od mobility vzorku. Jednou z nevýhod ACE oproti afinitní

chromatografii je skutečnost, že afinitní ligand není imobilizován. Proto je například

nemožné spojení CE s hmotnostním spektrometrem. Právě k překonání tohoto

problému byla zavedena technika tzv. ,,částečného plnění“ [321]. Tato metoda

využívá částečného naplnění kapiláry afinitním ligandem (v základním elektrolytu)

před vlastním nástřikem vzorku. Hodnota pH základního elektrolytu je vybrána tak,

aby se afinitní ligand a vzorek pohybovaly v kapiláře v opačném směru a s nízkým

elektroosmotickým tokem [322]. Po aplikaci napětí se vzorek pohybuje přes zónu

afinitního ligandu, detekční okénko však překonává bez jakéhokoli ligandu, který by

mohl narušit detekci. Technika částečného plnění se velmi často používá pro

enantiomerní separace malých molekul léčiv s proteiny jako chirálními afinitními

ligandy (selektory). Ze změn migračních časů je také možné odhadnout hodnoty

příslušných afinitních konstant [323].

 V našich experimentech jsme pro separaci peptidů a proteinů metodou CE

použili právě techniku částečného plnění, konkrétně kombinaci gelové a negelové

separace aplikované na jedné kapiláře. Jako gelovou matrici jsme použili velmi

zajímavý gel –  Pluronic F 127. Pluronic polymery jsou tříblokové nenabité

kopolymery o základním vzorci
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[poly(ethylenoxid)]x[poly(propylenoxid)]y[poly(ethylenoxid)]x (Pluronic je

registrovaná značka firmy BASF Performance Chemicals, Mount Olive, NJ, USA).

V případě Pluronicu F 127 činí čísla koeficientů x=106 a y=70, molekulová hmotnost

se pohybuje okolo 13000. Tyto kopolymery mají typické vlastnosti povrchově

aktivních látek (surfaktantů), jsou schopny samy asociovat do velkých micel [324-

328]. Tato asociace je podporována vzrůstající koncentrací a teplotou. Méně polární

poly(propylenoxid)ové části řetězce jsou desolvatovány a segregují do hydrofobního

micelového jádra, které je obklopeno ,,jemným kartáčkem“ vysoce hydratovaných

flexibilních poly(ethylenoxid)ových řetězců. Pluronic kopolymery tvoří jak izotropní,

tak i neizotropní kapalné krystalové gely. Typ skupenství (fáze) (izotropní, kubická,

hexagonální nebo lamelární) nezávisí pouze na strukturních vlastnostech polymeru,

ale také na jeho koncentraci a teplotě. To znamená, že Pluronic, který je tekutý při

nízké teplotě, vytváří gel až s vzrůstající teplotou. Například 20% Pluronic F 127 je

volně tekoucí kapalinou při teplotě 5°C (teplota chladničky). V tomto stavu ho lze

snadno aplikovat do kapiláry. Při laboratorní teplotě (20°C) však tato kapalina vytváří

gel [329-332].

 Díky svým jedinečným vlastnostem se Pluronic kopolymery často používají

jako užitečná média pro elektroforetické separace biologických makromolekul [332].

Byly také použity pro plošnou gelovou elektroforézu peptidů [333]. Naše skupina již v

minulosti vyvinula metodu, která pro analýzu peptidů a proteinů využívá 5-10% (w/v)

Pluronic F 127 v základním elektrolytu, který vytváří gel při laboratorní teplotě 20°C

[334-337]. V této práci jsme se pokusili vyvinout pro separaci peptidů a proteinů

novou metodu, která využívá kombinaci principu gelové a negelové separace

(aplikované v jedné kapiláře) a to pomocí ,,gelové zátky“ vytvořené vyšší koncentrací

Pluronic gelu při vyšší teplotě uvnitř kapiláry.

 Rutinní a nezbytnou procedurou kapilární elektroforézy je optimalizace všech

separačních podmínek. V případě Pluronic kopolymeru je nutné optimalizovat

především jeho koncentraci a teplotu, při které bude separace probíhat. Liu a kol.

[338] použili pro separaci krátkých oligonukleotidů 25% Pluronic F 127 při 30°C.

V našich předcházejících experimentech [334-337] bylo pozorováno, že vyšší

koncentrace (nad 10%) Pluronicu není pro analýzu proteinů (kolagenů a albuminu)

použitelná vzhledem k dlouhému času separace (více než 2 hod) a tvorby širokých

píků. Také základní čára je v těchto případech nestabilní. Na základě provedených
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experimentů bylo vyvozeno, že separace proteinů/peptidů v přítomnosti Pluronicu

v základním elektrolytu se uskutečňuje jak na základě poměru náboj/hmotnost, tak i

molekulárního prosívání, které působí jako sekundární rozdělovací mechanismus.

Uplatňují se také hydrofobní vlastnosti příslušných peptidů.

 V předložené práci jsme se intenzivně zabývali optimalizací několika faktorů

ovlivňujících separaci látek využívající principu částečného plnění kapiláry. Jednalo

se o (i) dobu trvání zavádění Pluronicu do kapiláry (to znamená ovlivnění délky

,,gelové zátky“ v kapiláře), (ii) koncentraci Pluronicu (tento faktor ovlivňuje viskozitu

gelu, a tím pádem i charakter a délku zátky) a (iii) teplotu separace (tento faktor

ovlivňuje viskozitu a strukturu gelové zátky). Byly nalezeny následující optimální

podmínky: 15% Pluronic F 127 v základním elektrolytu, doba nástřiku do kapiláry

10 s, teplota separace 40°C.

 Naše metoda byla nejprve testována na modelové směsi peptidů a proteinů

(Obr. 2). Je velice zajímavé porovnat separaci, která byla získána klasickou kapilární

elektroforézou bez použití ,,gelové zátky“ (A) a kapilární elektroforézu využívající

,,zátku“ gelu Pluronic (B). V případě A (CE ve fosfátovém pufru) přísluší dva ostré

píky na začátku elektroforegramu syntetickým polylysinům (Mr 4000 a 22700). Poté

můžeme pozorovat ostrý pík tetrapeptidu GGTA a cytochromu c. Na konci

elektroforegramu je zaznamenán poměrně široký pík hexapeptidu 6TYR. Sada

testovaných proteinů a peptidů byla tedy bez aplikace zátky gelu separována

v následujícím pořadí: dva polylysiny, GGTA, cytochrom c, fragment bradykininu,

AGPHPI, APG, 4G, chymotrypsinogen A, GPP, TYS, 6A, PGPG a 6TYR. Použití

,,zátky“ gelu Pluronic F 127 vedlo k významným změnám. Některé peptidy a proteiny

byly gelem selektivně zadrženy. Tyto interakce s gelem zřejmě nezávisely pouze na

jejich molekulové hmotnosti či hydrofobicitě, ale na kombinaci obou mechanismů. Po

aplikaci ,,zátky“ gelu Pluronic byly peptidy a proteiny separovány v tomto pořadí: dva

polylysiny, GGTA, cytochrom c, bradykinin, AGPHPI, APG, 4G, TYS, 6A a PGPG.

Chymotrypsinogen A, tripeptid GPP a hexapeptid 6TYR byly zcela zadrženy gelem a

jejich píky se v elektroforegramu vůbec neobjevily.
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Obr. 2. Separace modelové směsi proteinů a peptidů. (A) bez gelové zátky, (B)

s gelovou zátkou (15% Pluronic F 127, doba nástřiku 10 s). Identifikace píků: dva poly-

L-lysiny (molekulová hmotnost 4000 a 22700), GGTA (Gly-Gly-Tyr-Arg), cytochrom c

(Mr 12500), BRA (bradykinin fragment 1-5, Arg-Pro-Pro-Gly-Phe), AGPHPI (Arg-

Gly-Pro-Phe-Pro-Ile), APG (Ala-Pro-Gly), 4G (Gly-Gly-Gly-Gly), chym.A

(chymotrypsinogen A, Mr 25000), GPP (Gly-Phe-Phe), TYS (Thr-Tyr-Ser), 6A (Ala-

Ala-Ala-Ala-Ala-Ala), PGPG (Phe-Gly-Phe-Gly) a 6TYR (hexa-L-tyrosin).

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 37 cm, I.D. 75 µm), (A)

fosfátový pufr (0,1 mol/l, pH 2,5), nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), (B) 15%

w/v Pluronic F 127 ve fosfátovém pufru (doba nástřiku 10 s, vpraven do kapiláry pod

tlakem 3,45 kPa, zahřívání kapiláry 30 min při 40°C). Aplikované napětí 10 kV, teplota

separace 40°C, UV detekce při 214 nm.
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Vyvinutá metoda byla následně testována na analýze směsi nízkomolekulárních

peptidů, které byly získány štěpením kolagenu enzymem kolagenázou (metoda

peptidového mapování) (Obr. 3). Bylo spočítáno, že z tkáně, která obsahuje kolagen

typu I a III může štěpením teoreticky vzniknout okolo 170 peptidů, jedná se převážně

o tripeptidy. Kolageny jsou velmi zajímavé a četné proteiny, které se vyznačují

relativně rigidní strukturou, kdy je každá třetí aminokyselina glycin. Právě z důvodu

podobnosti štěpů není separace kolagenních peptidů jednoduchou záležitostí.

Z obrázku je zřetelné, že po aplikaci gelové zátky došlo k významnému zlepšení

separace. Kromě toho bylo také určeno více píků. Hlavní zlepšení je patrné v první

části elektroforegramu, kde můžeme zásluhou vyššího rozlišení systému pozorovat

nové peptidové píky. Zlepšení je také pozorovatelné v koncové části

elektroforegramu, v tomto případě jsou píky, které představují s největší

pravděpodobností peptidy s vyšší molekulovou hmotností (a/nebo s větší hydrofobní

částí, která lpí ke stěně kapiláry), mnohem širší. Celkově můžeme říci, že použití

gelové zátky v případě analýzy kolagenu významně zlepšuje separaci kolagenních

peptidů.
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Obr. 3. Analýza směsi peptidů vzniklých štěpením tkáně obsahující kolagen

enzymem kolagenázou. (A) před aplikací zátky gelu Pluronic, (B) po aplikaci gelové

zátky Pluronic (15% Pluronic, doba nástřiku 10 s).

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 37 cm, I.D. 75 µm), (A)

fosfátový pufr (0,1 mol/l, pH 2,5), nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), (B) 15%

w/v Pluronic F 127 ve fosfátovém pufru (doba nástřiku 10 s, vpraven do kapiláry pod

tlakem 3,45 kPa, zahřívání kapiláry 30 min při 40°C). Aplikované napětí 10 kV, teplota

separace 40°C, UV detekce při 214 nm.

  Použitelnost naší metody byla dále testována na peptidech pocházejících

z bromkyanového štěpení kolagenu (Obr. 4). Jestliže je štěpení molekuly kolagenu

úplné, rozsah molekulových hmotností této skupiny peptidů je poměrně široký, od

relativní molekulové hmotnosti několik tisíc až do 30× 103 nebo 60×103. Po aplikaci

gelové zátky Pluronic došlo ke zlepšení rozdělení v oblasti nízkomolekulárních

peptidů a k pomalejší migraci delších peptidů. Tento přístup tedy umožňuje zlepšení

separace nízko- i vysoce- molekulárních peptidů. Je nutné zmínit, že lepší rozdělení

není způsobeno pouze zadržováním vysokomolekulárních peptidů  v gelové zátce, ale
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také interakcemi jiného charakteru (pravděpodobně hydrofobními). Jedná se o stejnou

situaci separace peptidů/proteinů jako na Obr. 2, kde zadržení v gelové zátce nezávisí

pouze na molekulové hmotnosti příslušných peptidů/proteinů.

Obr. 4. Analýza peptidů vzniklých bromkyanovým štěpením kolagenu. (A)

před aplikací gelové zátky Pluronic, (B) po aplikaci gelové zátky Pluronic (15%

Pluronic, doba nástřiku 10 s).

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 37 cm, I.D. 75 µm), (A)

fosfátový pufr (0,1 mol/l, pH 2,5), nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), (B) 15%

w/v Pluronic F 127 ve fosfátovém pufru (doba nástřiku 10 s, vpraven do kapiláry pod

tlakem 3,45 kPa, zahřívání kapiláry 30 min při 40°C). Aplikované napětí 10 kV, teplota

separace 40°C, UV detekce při 214 nm.

Tento předpoklad byl následně ověřen analýzou CNBr peptidů po předcházející

ultrafiltraci (tzn. peptidů s molekulovou hmotností menší než 10000) (Obr. 5).

Z tohoto obrázku je patrné, že hodně peptidů s vyšší molekulovou hmotností v gelové

zátce zadrženo nebylo, zatímco některé (například peptidový pík s migračním časem

okolo 10 min) byly touto zátkou gelu zadrženy.
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Obr. 5. Analýza bromkyanových peptidů kolagenu před a po ultrafiltraci (tzn.

separace peptidů s molekulovou hmotností menší než 10000) se zátkou gelu Pluronic

(15% Pluronic, doba nástřiku 10 s). (A) po ultrafiltraci, (B) bez ultrafiltrace.

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 37 cm, I.D. 75 µm), fosfátový

pufr (0,1 mol/l, pH 2,5), analýza s gelovou zátkou - 15% w/v Pluronic F 127 ve

fosfátovém pufru (doba nástřiku 10 s, vpravena do kapiláry pod tlakem 3,45 kPa,

zahřívání kapiláry 30 min při 40°C). Aplikované napětí 10 kV, teplota separace 40°C,

nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce při 214 nm.

Podmínky ultrafiltrace: centrifugační filtrové zařízení Microcon YM-10 (regenerovaná

celulóza s přibližným limitem relativní molekulové hmotnosti 10000, výrobce firma

Amicon (Millipore), 2000 ×  g, 10 min)).
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 Další skupinou testovaných peptidů byly peptidy vzniklé enzymatickým

štěpením hovězího sérového albuminu trypsinem (Obr. 6). Zajímavé je v tomto

případě opět porovnat separaci získanou kapilární elektroforézou bez gelové zátky (A)

a CE využívající komplexní separační mechanismus s gelovou zátkou (B). Aplikace

zátky gelu Pluronic vedla k některým významným změnám. Za hlavní zlepšení lze

považovat především: (i) lepší rozlišení píků v první polovině elektroforegramu (ca do

12 min) a (ii) nové píky peptidů v zadní části elektroforegramu. Je nutné zmínit, že

tyto peptidy byly s největší pravděpodobností selektivně zadrženy gelem. Tyto

interakce s gelem nezávisely pouze na jejich molekulové hmotnosti či hydrofobicitě,

ale na kombinaci obou těchto principů. Celkově můžeme říci, že se použití gelové

zátky jeví v analýze albuminu jako užitečné. Výsledky získané na kapiláře se zátkou

gelu byly také srovnány se separací v kapiláře celé naplněné gelem (Obr. 6C). Při

použití stejných podmínek separace (15% gel Pluronic F 127 v základním elektrolytu,

teplota 40°C) jsme však neobdrželi žádné přijatelné píky a také základní čára

(baseline) byla nestabilní. Možnou příčinou tohoto chování je pravděpodobně

interakce peptidů s gelem Pluronic, peptidy byly touto matricí zadrženy. Toto zjištění

je v souladu s předchozími výsledky naší laboratoře [336], kdy bylo pozorováno

rozšiřování píků a zadržování proteinů v 5% Pluronicu F 127 (při teplotě 20°C).

Můžeme se tedy domnívat, že toto chování je ve viskóznějším gelu (při vyšší

koncentraci a teplotě) více zřejmé. Z tohoto důvodu nebylo možné pozorovat píky

peptidů tryptického štěpení albuminu. O stejnou situaci se jednalo i v případě umělé

směsi peptidů.

Na závěr tedy můžeme říci, že naše nově vyvinutá metoda využívající ,,zátku“

gelu Pluronic F 127 v kapiláře představuje další novou užitečnou metodu, která je

schopna doplnit poznatky získané klasickou jednorozměrnou kapilární elektroforézou.

Jako optimální byly nalezeny následující separační podmínky: 15% Pluronic F 127 ve

fosfátovém pufru (0,1 mol/l, pH 2,5), doba nástřiku do kapiláry 10 s a teplota separace

40ºC. Tato metoda je v praxi použitelná pro separaci nízko- i vysoce-molekulárních

peptidů (proteinů). V separaci jsou s největší pravděpodobností zapojeny dva

separační principy (podle molekulové hmotnosti a hydrofobicity), proto o vhodnosti

použití této metody rozhodují především vlastnosti peptidů dané směsi.
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Obr. 6. Analýza peptidů vzniklých štěpením hovězího sérového albuminu

trypsinem. (A) CE bez gelové zátky, (B) kapilára se zátkou gelu Pluronic (15%

Pluronic F 127 v základním elektrolytu, doba nástřiku 10 s), (C) kapilára celá naplněná

gelem Pluronic (15% Pluronic F 127 v základním elektrolytu, 40°C).

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 37 cm, I.D. 75 µm), fosfátový

pufr (0,1 mol/l, pH 2,5), analýza s gelovou zátkou - 15% w/v Pluronic F 127 ve

fosfátovém pufru (doba nástřiku 10 s, vpraven do kapiláry pod tlakem 3,45 kPa,

zahřívání kapiláry 30 min při 40°C) či celá naplněná gelem. Aplikované napětí 10 kV,

teplota separace 40°C, nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce při 214

nm.
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5.2. Studium interakce PAMAM dendrimerů se stěnou kapiláry

Protože je separace látek obsahujících aminoskupiny (jako jsou právě peptidy

a proteiny) v případě kapilární elektroforézy komplikována adsorpcí těchto látek

(peptidů/proteinů) ke stěně kapiláry, snažili jsme se tyto interakce studovat a následně

omezit. Jako modelové sloučeniny byly proto vybrány látky, které obsahují vysoký

počet těchto aminoskupin. Našim záměrem bylo nalézt pro tyto látky nejvhodnější

modifikátor, který umožní jejich separaci při ,,fyziologickém“ pH.

Adsorpce peptidů/proteinů ke stěně kapiláry je způsobena interakcí nabitých

míst separovaných proteinů s pevnými negativně nabitými místy na stěně kapiláry

(silanolové skupiny), tj. elektrostatickou interakcí proteinů se stěnou kapiláry, ale také

hydrofobickými silami. Výsledkem těchto interakcí je vznik širokých píků peptidů a

jejich nízké rozlišení. Existují tři hlavní způsoby, kterými lze tuto adsorpci

separovaných látek minimalizovat: (i) použití extrémně kyselého nebo bazického pH

pufru (extrémně nízké nebo vysoké pH), (ii) statické (permanentní) obalení vnitřní

stěny kapiláry a (iii) dynamické obalení stěny kapiláry [69,339]. Pro studium těchto

interakcí je vhodné zvolit látky, které obsahují zvýšený počet příslušných

aminoskupin skupin. Tímto příkladem mohou být dendrimery. Tyto makromolekuly

jsou velmi dobře separovány ve velmi kyselém pH (2,5), v neutrálním pH však tvoří

již zmíněné interakce se stěnou kapiláry. K minimalizaci těchto interakcí byly

studovány možnosti tzv. dynamického obalení stěny kapiláry aditivy (tj. přídavkem

modifikátoru do separačního elektrolytu).

 Dendrimery jsou syntetické, rozvětvené, téměř sférické a symetrické

makromolekuly, které se vyznačují dobře definovanými rozměry a složením. Název

dendrimer pochází ze slova dendron, což v řečtině znamená strom. Tyto

makromolekuly se skládají z jádra a opakujících se jednotek. Každá jednotka obsahuje

místo větvení, ke kterému jsou připojeny dvě (nebo více) další opakující se jednotky.

V analytické chemii a separačních vědách se nejčastěji používají tzv. PAMAM

dendrimery (polyamidoaminové makromolekuly). PAMAM dendrimery se vyznačují

aminovými povrchy a ethylendiaminovými (EDA) jádry. Samozřejmě existují také

jiné druhy dendrimerů, které mají na svém povrchu rozdílné funkční skupiny,

například karboxyly, hydroxyly a acetamidy [340].

 Syntéza PAMAM dendrimerů začíná Michaelovou adicí methylakrylátu na

EDA [340-343]. Výsledkem této reakce je tetraesterová molekula –  tzv. generace –0,5
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(G-0,5). Po reakci s nadbytkem EDA (amidace) přísluší dendrimery ke generaci 0

(G0) s nukleofilním povrchem. Opakování těchto reakcí vede ke vzniku vyšších

generací dendrimerů. Molekulová hmotnost a počet koncových skupin dendrimerů

výrazně vzrůstá s číslem generace. Pro úplnou generaci N (GN) PAMAM dendrimerů

s EDA jádrem je počet koncových skupin dán vzorcem 4 ×  2GN (4=počet opakujících

se jednotek spojených s jádrem, 2=četnost (násobnost) větvení). Poloviční generace

poukazují na dendrimery, které mají na svém povrchu funkční esterové skupiny

[344,345].

 Z hlediska použití jsou dendrimery například využívány pro přenos genů do

eukaryotních buněk [346,347]. Mohou být také použity jako pseudostacionární fáze

pro micelární elektrokinetickou chromatografii [345,348]. Stathakis a kol. [349]

využili různé generace dendrimerů pro separaci proteinů (G0-kationaktivní; 0,5, 1,5,

2,5 a 3,5 anionaktivní). Separační efektivity však byly poměrně nízké. Existuje celá

řada publikací, které se zabývají popisem separací různých generací PAMAM

dendrimerů s EDA jádrem metodou kapilární elektroforézy [345,350]. Brothers II a

kol. [351] separovali dendrimery v neobalené křemenné kapiláře. Celé generace byly

separovány při pH 2,7 (100 mmol/l fosfátový pufr) a poloviční generace při pH 8,2

(borátový pufr). Tato metoda umožnila separovat PAMAM dendrimery se čpavkovým

jádrem (generace 0-5), odhalila však nestabilitu polovičních generací PAMAM

dendrimerů s EDA jádrem. Podobná metoda určená pro separaci PAMAM dendrimerů

s EDA jádrem byla použita Ebberem a kol. [344], kteří využili neopracovanou

křemennou kapiláru. Celé generace byly separovány při pH 2,7 (100 mmol/l fosfátový

pufr) a poloviční generace při pH 7,8 (20 mmol/l fosfátový pufr). Tato metoda

umožnila separovat generace 0 až 5, opět ale poukázala na hydrolýzu polovičních

generací. Shi a kol. [352] se zabývali opakovatelností dělení PAMAM dendrimerů

s EDA jádrem v neobalených a silanizovaných křemenných kapilárách. Separace byla

prováděna při pH 2,5 (50 mmol/l fosfátový pufr) a umožnila separaci generací 2-5.

Opakovatelnost s neobalenými kapilárami byla ale špatná. Ta samá skupina [353]

popsala separaci dendrimerů  PAMAM-kyselina jantarová s EDA jádrem (generace 2

až 7) a došla k závěru, že elektroforetická mobilita jednotlivých generací PAMAM

polyaniontů je stejná. To znamená, že separace závisí především na jejich přibližně

stejném podílu náboj/hmotnost. Tato separace byla prováděna v neobalené křemenné

kapiláře při pH 8,3 (20 mmol/l borátový pufr). Pro charakterizaci PAMAM

dendrimerů byly také popsány metody plošné gelové elektroforézy [351,354,355].
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V této práci jsme se snažili pro separaci PAMAM dendrimerů (generace G0-

G6) vyvinout metodu, která je umožní separovat při ,,fyziologickém“ pH (7,4).

Fyziologické pH bylo zvoleno z důvodů možné aplikace metody ke studiu interakce

dendrimerů, např. s plasmidy. Z tohoto důvodu byly studovány různé možnosti

dynamického obalení stěny kapiláry modifikátory, které byly přidávány do základního

elektrolytu. Naším cílem bylo také zhodnotit efekt dynamického obalení stěny

kapiláry v případě kyselého pH (2,5). Na základě dřívějších studií naší laboratoře

[339] jsme se zaměřili především na následující modifikátory (procenta jsou vyjádřena

jako w/v): hexadecyltrimethylamonium bromid (0,01%, 0,025%, 0,05%, 0,1%, 0,2%),

ethylendiamin (0,025%, 0,05%, 0,1%) a polyethylenimin (0,025%, 0,05%, 0,1%).

Vliv testovaných modifikátorů na separaci různých generací PAMAM dendrimerů je

zřejmý z Obr. 7. Zde jsou uvedeny výsledky již po optimalizaci separační soustavy.

V tomto případě by mělo být zdůrazněno, že byl studován také vliv

etylendiaminu, který je jadernou součástí dendrimerů. Je pozoruhodné, že nejnižší

generace dendrimerů (0, 1) jsou rozděleny s poměrně dobrou efektivitou, zatímco

rozdělení vyšších generací je nedostatečné. Nejlepší rozdělení bylo získáno se

systémem využívajícím 0,05% polyethylenimin (w/v). Rozlišení nižších generací (0-

2) bylo vynikající, lze také pozorovat další píky, které pravděpodobně přísluší

produktům a neúplně utvořeným generacím dendrimerů (tzv. ,,strukturní chyby“)

[344]. Tabulka 1 podává přehled o dosaženém rozlišení v neutrálním a kyselém

prostředí v optimalizovaných soustavách (byla optimalizována koncentrace pufru a

aditiva, stejně jako typ tohoto aditiva).
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 Obr. 7. Vliv základního elektrolytu na elektroforetickou separaci dendrimerů

(G0-G6) při pH=7,4, 50 mmol/l Tris-fosfátový pufr. A - s 0,05% (w/v)

polyethyleniminu (PEI), B –  s 0,025% (w/v) ethylendiaminu (EDA).

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 57 cm, I.D. 75 µm), Tris-

fosfátový pufr (0,05 mol/l, pH 7,4), analýza s přídavkem 0,05% w/v PEI (A) nebo

0,025% w/v EDA (B), aplikované napětí 20 kV, teplota separace 20°C, nástřik vzorku

elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce při 214 nm.
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Tabulka 1. Rozlišení jednotlivých generací dendrimerů (hodnoty rozlišení jsou zde

ve všech případech uvedeny s ohledem na předchozí generaci). Separace byly

provedeny v Tris-fosfátovém pufru (viz. Metody).

Generace
pH 7,4

s PEI

pH 2,5

s PEI

pH 2,5

bez PEI

1 6,7 6,4 9,0

2 5,3 2,9 2,0

3 2,3 1,6 1,0

4 0,8 1,1 0,8

5 0,6 0,9 0,5

6 0,3 ― ―

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 57 cm, I.D. 75 µm), Tris-fosfátový pufr (0,05

mol/l pH 2,5 nebo 7,4; při pH 2,5 s a nebo bez 0,05% w/v PEI; při pH 7,4 pouze s 0,05% w/v PEI),

aplikované napětí 20 kV, teplota separace 20°C, nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce

při 214 nm.

Rozlišení, počet teoretických pater a elektroforetická mobilita byly vypočteny podle následujících vzorců:

1. Rozlišení R bylo vypočteno pomocí vztahu R = 2 ∆ t (W1 + W2)-1, kde ∆ t je rozdíl migračních časů

dvou příslušných roztoků a W1 a W2 jsou šířky píků při základně.

2. Počet teoretických pater N byl spočítán podle následujícího vzorce N = 5,54 (tm/Wh)2, kde tm je

migrační čas analytu a Wh je šířka píku v polovině jeho výšky.

3. Elektroforetické mobility µ ep byly vypočteny podle vztahu µ ep = µ app - µ eof , kde µ app je zdánlivá

mobilita analytu a µ eof je mobilita elektroosmotického toku. Mobility byly počítány jako: µ  =

(Ld/tm)/(V/Lt), kde Ld je délka kapiláry od inletu k detektoru, tm je migrační čas analytu, V je aplikované

napětí a Lt je celková délka kapiláry.

V Tabulce 2 jsou uvedeny počty teoretických pater. Z této tabulky je patrné, že

separace nižších generací dendrimerů je efektivní, zatímco u vyšších generací (3-6)

dochází k rozmytí píků (jsou široké). Tato skutečnost pravděpodobně odráží strukturu

dendrimerů - velkého míče (s molekulovou hmotností přibližně 7000 a výše), který nese

na svém povrchu vysoký počet primárních aminoskupin. Vysoká koncentrace

aminoskupin na povrchu je předpokladem vyšší možnosti tvorby interakcí s negativně

nabitou stěnou kapiláry. Právě z tohoto důvodu jsou na dynamické obalení stěny

kapiláry kladeny vysoké požadavky. V systému, který jsme vyvinuli, se nám podařilo
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separovat dendrimery až do generace 6 (molekulová hmotnost 58048, 256 volných

aminoskupin), počty teoretických pater však byly nízké (Tabulka 2).

Tabulka 2. Počet teoretických pater. Separace byla provedena v Tris-fosfátovém

pufru (viz Metody).

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 57 cm, I.D. 75 µm), Tris-fosfátový pufr

(0,05 mol/l pH 2,5 nebo 7,4; při pH 2,5 s a nebo bez 0,05% w/v PEI; při pH 7,4 pouze s 0,05% w/v PEI),

aplikované napětí 20 kV, teplota separace 20°C, nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce

při 214 nm.

Všechny doposud publikované metody využívají pro separaci různých

generací dendrimerů metodu CE v kyselém pH, protože toto pH

zabraňuje/minimalizuje adsorpci dendrimerů na stěnu kapiláry [351,352]. Za účelem

získání vyšší reprodukovatelnosti separace byla také použita silanizace stěny kapiláry

[352]. Pouze pro studium separace polovičních generací (neutrální ester nebo

negativně nabitý karboxylát na povrchu) bylo použito neutrální nebo bazické pH (7,8

nebo 8,2) [344,351]. Pro separaci v kyselém pH, například pro klasickou separaci

proteinů, se rutinně používá fosfátový pufr. Nicméně tento pufr není vždy tím

nejlepším, proto jsme se pokusili v naší práci porovnat pro separaci různých generací

PAMAM dendrimerů v kyselém pH dva typy pufrů –  fosfátový a Tris-fosfátový

(Obrázek 8).

Generace pH 7,4 s
PEI

pH 2,5 s
 PEI

pH 2,5 bez
 PEI

0 106750 182665 338843
1 148684 54392 296100
2 61467 72812 38674
3 6843 48402 31629
4 3442 45014 33326
5 2095 26745 31270
6 2807
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 Obr. 8. Elektroforegram různých generací (0-5) PAMAM dendrimerů při

kyselém pH (2,5) a aplikovaném napětí 20 kV, a: A –  100 mmol/l fosfátový pufr, B –

100 mmol/l Tris-fosfátový pufr, b: 100 mmol/l Tris-fosfátový pufr s 0,05% (w/v) PEI.

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 57 cm, I.D. 75 µm),

fosfátový pufr (0,1 mol/l, pH 2,5) nebo Tris-fosfátový pufr (0,1 mol/l, pH 2,5, s a nebo

bez přídavku 0,05% w/v PEI), aplikované napětí 20 kV, teplota separace 20°C, nástřik

vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce při 214 nm.
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 Z obrázku je patrné, že separace dendrimerů při použití obou pufrů je

podobná, o trochu lepší rozlišení však bylo obdrženo s Tris-fosfátovým pufrem.

Jestliže je použit Tris-fosfátový pufr, separace je překvapivě pomalejší. Je však

prokázáno ovlivnění separace vodivostí použitého pufru, nikoli adsorpcí ke stěně

kapiláry (proud činil 88 µA v případě Tris-fosfátového pufru a 156 µA v případě

fosfátového pufru). Abychom zabránili sorpci dendrimerů k silanolovým skupinám

stěny kapiláry, použili jsme dynamické obalení stěny kapiláry polyethyleniminem

(PEI), který byl vybrán jako nejlepší (nejvhodnější) aditivum při vyšším pH (Obr. 8).

Silný vliv PEI jako dynamického modifikátoru stěny kapiláry byl potvrzen při

separaci (rozlišení) jednotlivých generací dendrimerů. Toto zjištění je v souladu

s dřívějšími výsledky naší laboratoře, které se týkaly dynamického obalení stěny

kapiláry využívaného při separaci nízkomolekulárních peptidů v kyselém pH [339].

 Ke srovnání rozlišení popsaných systémů můžeme použít Tab. 1. Je zřejmé, že

systémy, které využívají dynamické obalení PEI jsou účinnější (výjimky byly pouze

pro rozlišení generací 0 a 1). Jestliže porovnáme příslušné elektroforegramy, můžeme

říci, že nejlepší rozdělení tzv. strukturních chyb pro generaci 0-2 bylo obdrženo se

systémem, který využívá PEI při pH 7,4. Tab. 3 ukazuje, že elektroforetické mobility

dendrimerů jsou ovlivněny dynamickým obalením stěny kapiláry.

Při separaci v kyselém pH jsou v systému s PEI elektroforetické mobility vyšší

než v případě systému bez PEI. Předpokládáme, že dynamické obalení pokryje stěnu

kapiláry a ochrání ji tak před interakcemi s aminovými analyty. V tomto případě jsou

změny elektroforetických mobilit způsobeny eliminací interakcí dělených látek se

silanolovými skupinami. Samozřejmě by mělo být také uvedeno, že tato eliminace

nemusí být úplná a některé interakce mohou stále existovat, což bylo uvedeno např. i

Shiem a kol. [352]. Protože jsou tyto interakce omezeny, elektroforetické mobility

jsou pochopitelně vyšší. Při neutrálním pH nelze PAMAM dendrimery v čistém pufru

separovat. Dynamické obalení stěny kapiláry nám ale umožní separovat 7 generací

těchto sloučenin. Z tohoto závěru můžeme usuzovat, že separace PAMAM

dendrimerů v systému s dynamickou modifikací nejsou založeny pouze na interakcích

se silanolovými skupinami na stěně kapiláry, ale také mohou záviset na hustotě náboje

struktury dendrimerů. Shi a kol. [352] uvádějí, že tyto separace odráží teoretickou

hustotu náboje dendrimerů, ale neodráží jejich hustotu změřenou metodou titrace.

Z těchto publikovaných výsledků můžeme předpokládat, že interakce se stěnou

kapiláry mohou ovlivňovat také separaci v systému s dynamickým obalením. Tato
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úvaha je podpořena rozšiřováním píků (tj. vzrůstající interakcí se stěnou kapiláry)

vyšších generací dendrimerů.

Tabulka 3. Elektroforetické mobility jednotlivých generací dendrimerů (m2 s-1 V-1).

Separace byla provedena v Tris-fosfátovém pufru (viz Metody).

Generace pH 7,4 s PEI pH 2,5 s PEI
pH 2,5 bez

PEI

0 1,42 . 10-7 3,41 . 10-7 2,89 . 10-7

1 1,21 . 10-7 3,13 . 10-7 2,58 . 10-7

2 1,08 . 10-7 2,96 . 10-7 2,45 . 10-7

3 9,89 . 10-8 2,86 . 10-7 2,37 . 10-7

4 9,20 . 10-8 2,77 . 10-7 2,31 . 10-7

5 8,62 . 10-8 2,70 . 10-7 2,27 . 10-7

6 8,15 . 10-8

Podmínky separace: křemenná kapilára (celková délka 57 cm, I.D. 75 µm), Tris-fosfátový pufr

(0,05 mol/l pH 2,5 nebo 7,4; při pH 2,5 s a nebo bez 0,05% w/v PEI; při pH 7,4 pouze s 0,05% w/v PEI),

aplikované napětí 20 kV, teplota separace 20°C, nástřik vzorku elektrokineticky (2 s, 10 kV), UV detekce

při 214 nm.

Na závěr můžeme říci, že jako nejvhodnější modifikátor pro potlačení interakcí

mezi PAMAM dendrimery a vnitřní stěnou kapiláry byl shledán 0,05% (w/v)

polyethylenimin v Tris-fosfátovém pufru (0,1 mol/l, pH 2,5 popřípadě 0,05 mol/l, pH

7,4). Tento výsledek je v souladu s dřívějšími výsledky naší laboratoře, které se týkaly

využití dynamického obalení stěny kapiláry pro separaci nízkomolekulárních látek

v kyselém pH. Dynamický modifikátor pravděpodobně pokryje vnitřní stěnu kapiláry,

čímž zabrání možným interakcím s aminovými analyty. Naše metoda využívající

dynamické obalení kapiláry pomocí 0,05% (w/v) polyethyleniminu v základním

elektrolytu a ,,fyziologického“ pH nám umožnila separovat 7 generací PAMAM

dendrimerů (G0-G6).
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5.3. Napětím-podpořená kapilární kapalinová chromatografie peptidů s využitím

monolitických kapilárních kolon připravených ROM polymerizací

Dalším záměrem naší práce bylo zhodnotit použití monolitických kapilárních

kolon připravených tzv. ,,polymerizací rozpojováním kruhu“ pro separaci peptidů

metodou napětím-podpořené kapilární kapalinové chromatografie, tuto metodu

aplikovat na modelové směsi peptidů a na separaci reálných vzorků, tj. peptidových

směsích vzniklých enzymatickým štěpením proteinů.

Kapilární elektrochromatografie (CEC) [356] je hybridní separační technika,

která využívá kombinace vysoké selektivity vysokoúčinné kapalinové chromatografie

(HPLC) s vysokou efektivitou kapilární elektroforézy (CE). Od té doby, co byla

v roce 1981 poprvé popsána Jorgensenem a Lukacsem [357], se stala velmi výkonnou

separační technikou [358-361]. Nicméně rychlost vývoje této techniky byla

komplikována zásluhou určitých praktických problémů, které jsou s touto metodou

spojeny [157,362,363]. Týkají se především: (i) kvantitativního zavádění vzorku bez

injekční stříkačky [362], (ii) nesnadné přípravy miniaturizovaných plněných kolon a

(iii) tvorby koncových frit, které často omezují opakovatelnost separace. Kromě toho,

tvorba bublin a koncové frity mohou vést také k  falešným píkům a vysychání,

způsobené Joulovým ohříváním. Za účelem odstranění problémů souvisejících

především s tvorbou bublin, může být příslušný CEC systém spojen s pumpou,

vznikne tak hybridní technika nazývaná tlačená kapilární elektrochromatografie

(pCEC) [360,364-366]. V literatuře je pro tuto techniku vedle názvu, tlačená (tlakem-

podpořená) CEC (pCEC), používán i termín napětím-podpořená kapilární kapalinová

chromatografie (CLC). Rozlišování mezi těmito dvěma termíny je založeno na

dominantním příspěvku k toku mobilní fáze (elektroosmotický tok v případě pCEC a

tlak v případě napětím-podpořené CLC) [367].

 V poslední době byla publikována celá řada prací, které se zabývají CEC

[367,368] a popisují použití této techniky také pro analýzu peptidů. Velký nárůst

zaznamenávají hlavně aplikace využívající místo klasických plněných částicových

kolon monolitická separační média. Hlavní příčinnou tohoto trendu jsou technické

problémy, často spojené s přípravou plněných kapilárních kolon, například náročných

plnících procedur a výroby koncových frit. Oba kroky samozřejmě vyžadují zručnost

a zkušenost. Naproti tomu hlavní výhodou monolitických stacionárních fází je



90

především jejich snadná příprava. Je třeba zmínit, že pro tvorbu elektroosmotického

toku jsou v případě CEC i pCEC používána nabitá separační média.

 K dispozici je několik přehledných článků, které se zabývají monolitickými

stacionárními fázemi. Jsou v nich popisovány jak vlastnosti monolitů, tak i jejich

použití v CEC [171,369-372]. Podrobně jsou popisovány různé typy monolitů, ať už

založené na silikagelu či polymeru s různými povrchovými skupinami. V  naší práci

využíváme hydrofobní, na polymeru založené monolity. Z tohoto hlediska je třeba

zmínit především dva články. Wu a kol. [373] použili pro separaci peptidů

hydrofobní, methakrylátovou monolitickou kolonu (bez jakéhokoli

elektroosmotického toku). Nabité analyty byly separovány na základě jejich rozdílů

v elektroforetické mobilitě a hydrofobní interakce se stacionární fází. Szucs a Freitag

[374] použili pro analýzu peptidů pomocí metody napětím-podpořené CLC neutrální

monolity založené na poly(glycidyl methakrylát-co-ethylen dimethakrylát)u. Tuto

metodu následně srovnávali se separační výkonností dalších dvou systémů –  CEC a

nano-HPLC. V jejich práci byl jasně ukázán potenciál hydrofobních polymerních

monolitů pro separaci peptidů právě metodou napětím-podpořené CLC.

 Hlavním záměrem této práce bylo studium separační výkonnosti hydrofobních

ROMP monolitů jako stacionární fáze pro napětím-podpořenou CLC a to především

pro separaci peptidů. ROMP monolity byly poprvé popsány v roce 2000 Sinnerem a

Buchmeiserem [375,376]. Od té doby jsou používány převážně pro HPLC, nano-

HPLC, SPE [377], ale také například pro heterogenní katalýzu [378]. Pro naši práci

jsme navázali spolupráci právě se zmíněnými autory (Buchmeiser a Sinner). V

předchozí době byla totiž věnována pozornost především optimalizaci ROMP

monolitických kapilárních kolon určených pro separaci peptidů metodou nano-HPLC

[379]. Na základě těchto výsledků jsme v naší práci poprvé popsali přípravu ROMP

monolitů s vlastnostmi obrácené fáze pro použití v napětím-podpořené CLC.

 Příprava kapilárních monolitů určených pro CEC a napětím-podpořenou CLC

je náročnější než pro kapilární HPLC. Jedná se především o vytvoření přesně

stanoveného konce monolitu vevnitř kapiláry za účelem tvorby detekčního okénka.

Proto byla příprava kapilárních ROMP monolitů pro napětím-podpořenou CLC

realizována aplikací nízkého tlaku na jeden konec kapiláry (až do té doby, než

polymerizační směs dosáhla detekčního okénka). ROMP monolity s vlastnostmi

obrácené fáze používané v našich experimentech nenesou žádný náboj, a proto jsou

srovnatelné s neutrálním ,,C1“-typem kolony, která byla popsána Szucsem a
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Freitagem [374]. Proto jsme k ohodnocení použitelnosti ROMP monolitů pro napětím-

podpořenou CLC použili přístup podobný této publikované metodě.

V této práci jsme se v první řadě zaměřili na optimalizaci základních

parametrů pro analýzu peptidů. Konkrétně se jednalo o směs peptidů vzniklých

tryptickým štěpením albuminu. Právě tyto štěpy lze považovat za široce

akceptovatelnou modelovou směs reálných peptidů. Rovněž ale byla použita uměle

připravená směs přesně definovaných peptidů. Byly optimalizovány následující

separační podmínky: koncentrace pufru (10-50 mmol/l), pH pufru (3-9), typ (složení a

koncentrace) organických rozpouštědel použitých jako přídavek do mobilní fáze

(methanol, 2-propanol, acetonitril) a velikost aplikovaného tlaku. Testovali jsme celou

řadu pufrů (fosfátový, borátový, citrátový) v poměrně širokém rozmezí pH (3-9). Na

základě těchto experimentů byl pro následná měření nakonec použit citrát-fosfátový

pufr při kyselém pH, který vykázal nejlepší separační vlastnosti. K vlastní separaci

musí být aplikován tlak, proto pokud není uvedeno jinak, na nástřikovou (anodovou)

část kapiláry byl aplikován tlak 3,45 kPa. Na separační efektivitu má silný vliv

koncentrace základního elektrolytu, proto byly na separaci tryptických štěpů albuminu

testovány různé koncentrace vybraného (fosfátového) pufru (viz Obr. 9).

Pro separaci tryptického štěpu albuminu byla optimalizována koncentrace

fosfátového pufru v rozmezí koncentrací od 10 mmol/l do 50 mmol/l. Došli jsme

k očekávaným poznatkům: (i) se vzrůstající koncentrací fosfátu retenční časy peptidů

vzrostly, (ii) se vzrůstající koncentrací fosfátu vzrostla také intenzita signálu a (iii)

koncentrace 50 mmol/l vede již k takovému vzrůstu proudu, že ohřátí kapiláry má za

následek tvorbu bublin. Jako optimální byla nalezena koncentrace fosfátového pufru

25 mmol/l. Při této koncentraci byla separační efektivita poměrně vysoká a při

aplikaci 5 kV (a tlaku 3,45 kPa na vstupní konec kapiláry) nedocházelo k tvorbě

bublin. Tvorba bublin je při analýze nežádoucí, protože vede k utváření falešných píků

(tzv. spiků), čímž znesnadňuje analýzu, nehledě na možné přerušení napětí a

následnému kolapsu analýzy. Tvorba bublin  může být potlačena aplikací tlaku na

kapiláru, v ideálním případě na oba konce kapiláry. Nicméně aplikace tlaku pouze na

jeden konec (vstup) kapiláry je také použitelná. Náš přístroj ale umožňoval aplikaci

tlaku pouze na jeden konec kapiláry. K určení optimálních parametrů jsme dále

testovali vliv tlaku na separační efektivitu (Obr. 10).
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 Obr. 9. Vliv různých koncentrací pufru na separaci tryptických štěpů

albuminu, a: 10 mmol/l fosfátový pufr, b: 25 mmol/l fosfátový pufr, c: 50 mmol/l

fosfátový pufr. Chromatografické podmínky: ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.;

nástřik vzorku: elektrokineticky (5 kV); napětí: 5 kV; tlak: 3,45 kPa aplikováno na

vstup ROMP kapiláry; základní elektrolyt: fosfátový pufr o příslušné koncentraci pH

3,5 obsahující 30% acetonitrilu (ACN); teplota: 20°C; UV detekce: 214 nm.
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 Obr. 10. Vliv tlaku aplikovaného na vstupní konec ROMP kapiláry na

separaci tryptického štěpu albuminu, a: vysoký tlak (138 kPa), b: nízký tlak (3,45

kPa). Chromatografické podmínky: ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.; nástřik

vzorku: elektrokineticky (5 kV); napětí: 5 kV; základní elektrolyt: 25 mmol/l fosfátový

pufr pH 3,5 obsahující 30% acetonitrilu (ACN); teplota: 20°C; UV detekce: 214 nm.

 Aplikace vysokého tlaku vede k významnému snížení retenčního času.

Bohužel, vysoký tlak (tj. 40-krát vyšší) významně degraduje separační výkonnost.

Tato skutečnost je v rozporu s jedním z hlavních klíčových znaků monolitů, což je

jejich vynikající přenos hmoty. Za normálních okolností vykazují monolity v

účinnosti separace při lineárním toku pouze minoritní změny. V tomto případě se

proto domníváme, že enormní vzrůst aplikovaného tlaku vede k závažné změně

profilu toku, což má za následek zvýšenou difúzi. Separační výkonnost je proto

snížena. Z Obr. 10 je patrné, že vysoký tlak (138 kPa) není pro vysoce rozlišující

separaci peptidů vhodný. Na druhé straně, použití poměrně nízkého tlaku (3,45 kPa)

umožnilo dobrou separaci tryptického štěpu albuminu. Separace bez jakéhokoli tlaku

nevedla pouze k prodloužení časů analýz, ale znamenala problémy
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s reprodukovatelností a tvorbou bublin. Z praktického hlediska byla separace bez tlaku

nepoužitelná.

 Na separaci má významný vliv také pH použitého základního elektrolytu.

Proto jsme pro separaci peptidů s využitím ROMP monolitických kapilár testovali

různé hodnoty pH fosfátového pufru, použitého jako základní elektrolyt. Separace

získané při pH 3, 3,5 a 4 jsou znázorněny na Obrázku 11.

Obr. 11. Vliv pH na separaci tryptického štěpu albuminu , a: pH 3, b: 3,5, c: 4.

Chromatografické podmínky: ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.; nástřik vzorku:

elektrokineticky (5 kV); napětí: 5 kV; tlak: 3,45 kPa aplikováno na vstupní konec

ROMP kapiláry; základní elektrolyt: 25 mmol/l fosfátový pufr o příslušné hodnotě pH

obsahující 30% acetonitrilu (ACN); teplota: 20°C; UVdetekce: 214 nm.

Z Obrázku 11 je patrné, že pH základního elektrolytu má na separaci peptidů

opravdu silný vliv. Při pH 3 nebyla převážná část peptidů navzájem separována.

Vzrůst pH základního elektrolytu na 3,5 vedl k vzestupu separační výkonnosti. Další

vzrůst hodnoty pH základního elektrolytu (na pH 4) opět vede ke ztrátě separační
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výkonnosti, což je zřejmé i ze vzrůstajících šířek jednotlivých píků a jejich

vzájemného překrývání.

 Speciální pozornost byla věnována výběru organické fáze základního

elektrolytu. Testovali jsme vodné roztoky 25 mmol/l fosfátového pufru při pH 3,5

obsahujícího jedno ze tří organických rozpouštědel. Konkrétně byl testován vliv

acetonitrilu (ACN), 2-propanolu (2-Pr) a methanolu (MeOH) o koncenraci 20 vol.-%

na separační chování peptidů. Získané chromatogramy jsou ukázány na Obrázku 12.

 Obr. 12. Vliv organického rozpouštědla na separaci tryptického štěpu

albuminu, a: acetonitril; b: isopropanol; c: methanol. Chromatografické podmínky:

ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.; nástřik vzorku: elektrokineticky (5 kV); napětí: 5

kV; tlak: 3,45 kPa aplikováno na vstupní konec ROMP kapiláry; základní elektrolyt: 25

mmol/l fosfátový pufr pH 3,5 obsahující 20% příslušného organického rozpouštědla;

teplota: 20°C; UV detekce: 214 nm.
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Jak již bylo zmíněno, na separační účinnost má silný vliv organické

rozpouštědlo přítomné v základním elektrolytu. Při použití různých organických

rozpouštědel rostly retenční časy v následujícím pořadí: ACN<MeOH< 2-Pr. Použití

těchto tří organických rozpouštědel vedlo k různým separačním profilům, přičemž

nejlepší separační výkonnost poskytla přítomnost ACN. Ke studiu vlivu koncentrace

organického rozpouštědla na separační chování byla testována různa procenta těchto

organických rozpouštědel  (ACN: 35, 30, 25, 20 a 15 vol.-%; 2-Pr: 30, 25 a 20 vol.-%;

MeOH: 25 a 20 vol.-%). Na Obrázku 13 je demonstrován vliv koncentrace ACN na

separaci.

 Obr. 13. Vliv koncentrace acetonitrilu (ACN) na separaci tryptického štěpu

albuminu; a: 35 vol.-%, b: 30 vol.-%, c: 25 vol.-%, d: 20 vol.-%, e: 15%.

Chromatografické podmínky: ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.; nástřik vzorku:

elektrokineticky (5 kV); tlak: 3,45 kPa aplikováno na vstupní konec ROMP kapiláry;

základní elektrolyt: 25 mmol/l fosfátový pufr pH 3,5 obsahující příslušné procento

acetonitrilu (ACN); teplota: 20°C; UV detekce: 214 nm.
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 Základní elektrolyt obsahující 35 vol.-% ACN nebyl pro separaci peptidů

vhodný. Získané chromatogramy obsahovaly pouze několik širokých píků. Snížením

obsahu ACN z 35 vol.-% na 20 vol.-% se rozlišení výrazně zlepšilo. Nicméně další

redukce obsahu ACN vedla ke kratším retenčním časům a ztrátě rozlišení. Nejlepší

separace byla tedy obdržena při použití 20 vol.-% ACN.

 Potenciál ROMP monolitů jako separačních médií pro napětím-podpořenou

CLC byl po optimalizaci parametrů demonstrován na dobře definované peptidové

směsi, která se skládala z 9 peptidů (tri- až hexapeptidů, relativní molekulová

hmotnost 240-1000) (Obrázek 14).

Ostrý pík na začátku elektroforegramu (s migračním časem okolo 17 minut)

náleží tripeptidu GGH. Dále následují píky fragmentu bradykininu, tripeptidu APG a

tetrapeptidu 4G. Další pík (s migračním časem okolo 32 min) přísluší PGG a 6A.

Dvojitý pík (s migračním časem okolo 33 min) představuje dva peptidy –  GPP a

PGPG. Na konci elektroforegramu  se nachází široký pík hexapeptidu 6TYR.

Z Obrázku 14 je tedy patrné, že námi prezentovaná metoda je schopna separovat sedm

peptidů z devíti. Například všechny tripeptidy (GGH, APG, PGG a GPP)  byly touto

metodou od sebe navzájem rozlišeny. Vzhledem ke strukturální podobnosti vybraných

peptidů lze říci, že popsaná metoda je účinná pro separaci krátkých peptidů. Na tomto

obrázku je také ukázán vliv tlaku a aplikovaného napětí na separaci. Je patrné, že oba

tyto klíčové parametry, jak zvýšené napětí, tak i použití tlaku, separaci peptidů

urychlují. EOF byl určen pomocí dimetylsulfoxidu (značka elektroosmotického toku).

Migrační čas této značky činil 57 min (při 5 kV) a 43,5 min (při 10 kV). Eluce peptidů

z ROMP monolitu je samotným tlakem (138 kPa), bez použití EOF, nemožná. Lze

předpokládat, že nízký EOF je pravděpodobně generován volnými silanolovými

skupinami krátké výstupní části kapiláry (bez monolitu). Tento závěr je v souladu s již

publikovanými výsledky, získanými s hydrofobními monolity [373,374] a potvrzuje,

že napětím-podpořená CLC je při použití ROMP monolitů s vlastnostmi obrácené fáze

dominantní separační technikou. Po optimalizaci chromatografických parametrů (25

mmol/l citrát-fosfátový pufr pH 3,5 s 20% v/v ACN při aplikovaném napětí 10 kV a

tlaku 138 kPa a teplotě 20°C) vykazovaly ROMP monolity pouze průměrné separační

efektivity, pro vybrané peptidy až do 83000 pater/m. Nicméně ve srovnání se separací

peptidů získanou metodou HPLC byla dosažena vyšší separační výkonnost.
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 Obr. 14. Separace modelové směsi syntetických oligopeptidů –  vliv napětí a

tlaku na separaci. Identifikace: 1-Gly-Gly-His (GGH), 2-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe

(APPGP), 3-Ala-Pro-Gly (APG), 4-Gly-Gly-Gly-Gly (4G), 5-Phe-Gly-Gly (PGG) a

Ala-Ala-Ala-Ala-Ala-Ala (6A), 6-Gly-Phe-Phe (GPP) a Phe-Gly-Phe-Gly (PGPG), 7-

Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr-Tyr (6TYR). Nástřik vzorku a separace: a: elektrokinetický

nástřik (5 kV); separační napětí: 5 kV; tlak: 138 kPa aplikováno na vstupní konec

ROMP kapiláry, b: elektrokinetický nástřik (10 kV); separační napětí: 10 kV; tlak: 138

kPa aplikováno na vstupní konec ROMP kapiláry, c: elektrokinetický nástřik (5 kV);

separační napětí: 10 kV; tlak: 3,45 kPa aplikováno na vstupní konec ROMP kapiláry.

Chromatografické podmínky: ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.; mobilní fáze: 25

mmol/l citrát-fosfátový pufr pH 3,5 obsahující 20% v/v acetonitrilu (ACN); teplota:

20°C; UV: 214 nm.
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Naši vyvinutou metodu jsme následně aplikovali na separaci reálných vzorků –

peptidové směsi vzniklé enzymatickým štěpením proteinů. Na Obrázku 15 jsou

znázorněny separace peptidů vzniklých štěpením albuminu enzymem trypsinem a

peptidů vzniklých štěpením kolagenu typu I enzymem kolagenázou při použití ROMP

monolitů s vlastnostmi obrácené fáze. Z obrázku je patrné, že v obou případech bylo

dosaženo dobré separační účinnosti. V případě hovězího sérového albuminu bylo

detekováno 35 píků (teoreticky lze očekávat 72 peptidových fragmentů). V případě

kolagenu typu I je v chromatogramu přítomno více než 50 píků (teoreticky očekáváno

73 peptidových fragmentů). Teoretické hodnoty počtu peptidových fragmentů byly

získány pomocí databáze SwissProt.

 Obr. 15. Separace enzymatických štěpů proteinů. a: kolagenázový štěp

kolagenu, b: tryptický štěp hovězího sérového albuminu. Chromatografické podmínky:

ROMP monolit: 30 cm, 200 µm I.D.; mobilní fáze: 25 mmol/l citrát-fosfátový pufr pH

3,5 obsahující 20% v/v acetonitrilu (ACN); teplota: 20°C; UV: 214 nm; a:

elektrokinetický nástřik vzorku (5 kV); separační napětí: 10 kV; tlak: 138 kPa

aplikováno na vstupní konec ROMP kapiláry, b: elektrokinetický nástřik vzorku (10

kV); separační napětí: 10 kV; tlak: 138 kPa aplikováno na vstupní konec ROMP

kapiláry.
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Závěrem můžeme říci, že ROMP monolitické kolony s vlastnostmi obrácené

fáze lze použít pro separaci peptidů metodou napětím-podpořené kapilární kapalinové

chromatografie. Důkladnou optimalizací celé řady separačních podmínek byly jako

nejvhodnější shledány následující: citrát-fosfátový pufr (25 mmol/l, pH 3,5) s 20%

(v/v) acetonitrilu, aplikované napětí 10 kV, tlak 138 kPa, teplota 20ºC. Tato metoda

nám umožnila separovat jak modelovou směs peptidů, tak i reálné vzorky (peptidové

směsi vzniklé enzymatickým štěpením proteinů).
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5.4. Analýza proteinů v nerozpustné matrici skořápek ptačích vajec kura domácího

(Gallus gallus)

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá studiem bílkovin extracelulární matrice,

obzvláště kolagenu (jak je i zřejmé z aplikací předchozích vyvinutých metod). Na

základě vysokého obsahu glycinu v proteinech vaječné skořápky [380; vlastní

stanovení] společně s jejich nerozpustností jsme se domnívali, že by v proteinové

matrici skořápek ptačích vajec mohl být přítomen rovněž kolagen. Kolagen je hlavním

proteinem extracelulární matrice zvířat [381], který může být identifikován (a

kvantifikován) právě na základě svého vysokého obsahu glycinu (v kolagenních

doménách je glycin každou třetí aminokyselinou), hydroxylysinu a hydroxyprolinu.

Kdyby byl kolagen ve skořápce ptačích vajec opravdu přítomen, aminokyselinová

analýza by měla odhalit nejenom přítomnost vysokého obsahu glycinu, ale také

zmíněného hydroxylysinu a hlavně hydroxyprolinu. Tato skutečnost však nebyla

potvrzena a MS/MS analýza nezjistila žádné významné množství kolagenu

v proteinové matrici skořápek ptačích vajec. Ačkoli naše hypotéza o přítomnosti

kolagenu potvrzena nebyla, veškeré získané výsledky jsou užitečné pro studium

složení nerozpustné matrice skořápek ptačích vajec. Stanovení těchto proteinů

nerozpustných ve vodě (přesně řečeno nerozpustných ve vodném roztoku EDTA) bylo

prováděno pomocí enzymatického štěpení následovaného analýzou metodami HPLC-

MS a CE-MS. Také byl studován vliv různých druhů enzymů na štěpení příslušných

proteinů. Pozornost byla věnována i analýze pigmentu (protoporfyrinu).

 Spojení kapilární elektroforézy (CE) a hmotnostní spektrometrie (MS) (CE-

MS) představuje pro analýzu proteinů a peptidů velmi užitečnou a výkonnou metodu

[222,368,382-384]. Spojení těchto dvou technik využívá vysoké separační efektivity

kapilární elektroforézy a strukturální informace poskytované hmotnostní

spektrometrií. Je nutné zmínit, že v oblasti proteomického výzkumu je samozřejmě

dominantní technikou kombinace dvourozměrné gelové elektroforézy nebo

kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií [385-388]. Nicméně CE-MS je

velmi slibná technika, což může být dokumentováno řadou experimentů a

specializovaných přehledných článků [222,252,382,384]. Hlavním problémem

v provedení CE-MS metody je spojení (interface) mezi těmito dvěma technikami.

Nejpoužívanější technika je založena na tzv. ,,sheath-flow“ spojení (tzn. s přídavkem

tzv. obalové kapaliny) využívající ionizaci elektrosprejem [252]. Nevýhodou tohoto
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přístupu je naředění separovaných analytů a tím pádem částečná ztráta citlivosti.

Moderní MS přístroje jsou velmi citlivé, schopné analyzovat i velmi malé objemy

vzorků. Pojednání o různých CE-MS technikách používaných v proteomice (typy

rozhraní, ionizační techniky, atd.) jsou předmětem řady článků [222,252,382,384].

V naší práci používáme hmotnostní spektrometr s iontovou pastí a ionizací

elektrosprejem spojený s CE pomocí uzemněné jehly s přídavkem obalové kapaliny.

 Struktura skořápky ptačích vajec je relativně jednoduchá: silná kalcifikovaná

vrstva (200-300 µm) je zvenčí pokryta relativně tenkou kutikulou (2-20 µm) a

prostoupena póry, které umožňují výměnu vodní páry a plynů. Tato kalcifikovaná

vrstva se skládá z kalcitinu (uhličitanu vápenatého v nejstabilnější formě vápence),

který vytváří podlouhlé struktury, nazývané palisády. Mezi kutikulou a palisádovou

vrstvou se nachází tenká vertikální krystalová vrstva, která může být rozšířena

palisádovou vrstvou. Její vertikální uložení vyplývá pravděpodobně z kolmé orientace

matrice k povrchu. Malé množství jehlicovitých krystalů hydroxyapatitu je

distribuováno v celé vnitřní kutikule [389]. Palisády jsou zakončeny zaoblenými

vnitřními konci, nazývanými mamiláry, mamilární kužele nebo knoflíky (konická

vrstva). Mamilární (bradavkovitá) vrstva obsahuje ukotvující místa pro vnitřní a vnější

membrány skořápky, které obklopují vaječný žloutek a bílek [380,390].

 Struktura vaječné skořápky je velmi dobře uspořádána a tak bylo

předpokládáno (a později potvrzeno), že organická matrice má na toto uspořádání

významný vliv [391]. Proteiny této matrice jsou relativně často studovány a některé

extrahovatelné proteiny (vodou, kyselinou octovou nebo guanidinium-

hydrochloridem) již byly identifikovány, například ovocleidin-17 [392], ovocleidin-

116 [393,394] a ovocalyxin-32 [395]. Ovocleidin-17 [392] je fosfoprotein podobný

lektinu [396], může být přítomen v glykosylované nebo neglykosylované formě [397].

Ovocleidin-116 [393,394] je kožní sulfátový proteoglykan. Všechny tyto uvedené

proteiny byly nalezeny ve slepičích vejcích. V husích vejcích byl identifikován také

tzv. ansokalcin [398,399], který je vysoce homologický k ovocleidinu-17.

Samozřejmě existují i další proteiny, které však nejsou specifické pro vaječnou

skořápku, obvykle se ale nacházejí ve vaječném bílku. Jedná se o ovalbumin [400],

ovotransferin [401,402] a lysozym [403]. Osteopontin, další protein vaječné skořápky,

může být nalezen také v kostech [404]. V palisádové  a mamilární vrstvě byl objeven i

clusterin [405]. Hlavním pigmentem vaječné skořápky byl již dříve identifikován

protoporfyrin IX [406-408].
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 V této práci jsme se zabývali analýzou nerozpustné matrice skořápky ptačích

(slepičích) vajec metodami HPLC-MS/MS a CE-MS/MS. Řada publikovaných prací

se ve svých experimentech zaměřila naopak na studium ,,rozpustných“ proteinů, tj.

proteinů rozpustných přímo ve vodě, v 10% kyselině octové, popřípadě extrahovaných

s quanidin-hydrochloridem [403,405,409]. Naše experimenty se však týkají všech

v EDTA (kyselina ethylendiaminotetraoctová) nerozpustných částí matrice. Je

samozřejmé, že tato matrice obsahuje také proteiny extrahovatelné solemi nebo

vodou. Cílem naší práce bylo získání informací o síti proteinů, které se nachází

v matrici vaječné skořápky (se zaměřením na proteiny/organické složky nerozpustné

v EDTA/vodě). Přehled proteinů, které byly stanoveny metodou HPLC-MS/MS a

jejich zastoupení v jednotlivých vrstvách vaječné skořápky je uveden v Tabulce 4.

Tabulka 4. Proteiny nerozpustné matrice skořápky ptačích vajec stanovené

v jednotlivých vrstvách metodou HPLC-MS/MS a postupným štěpením.

CNBr/trypsin Trypsin Pepsin

1. enzymatické štěpení

A OCX-32
OC-116
OCX-36
OC-17

OCX-32
OC-116
OCX-36
OC-17

OCX-32
OC-116

B OC-116
OCX-36
clusterin
OCX-32
OC-17

OC-116
OCX-36
OCX-32
OC-17
clusterin

OC-116
OCX-36

C OC-116
OCX-36
clusterin
OC-17

OC-116
OCX-36
clusterin
OC-17

OC-116

D OC-116
ovalbumin
clusterin
OCX-36
OC-17

OC-116
OC-36
clusterin
ovalbumin
OC-17

OC-116
ovalbumin

2. enzymatické štěpení

Proteináza K Kolagenáza

A OCX-32 OCX-32
OCX-36

OCX-32

B OC-116 nd OC-116
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OCX-32 OCX-36
OCX-32

C OC-116
OCX-36

nd OC-116
OCX-36

D OC-116
ovalbumin
OCX-36

nd OC-116
ovalbumin

Pořadí proteinů je uvedeno podle jejich MS/MS významnosti (spektrální intenzita) a odráží

jejich relativní zastoupení (ale pouze v jednotlivých buňkách tabulky). V tabulce jsou vyjádřeny

výsledky postupného štěpení (nenaštípaný zbytek po 1. štěpení je podroben 2. štěpení), viz Metody.

Podmínky chromatografické separace: kolona Jupiter 4 µm Proteo 90 A (250 ×  2 mm I.D.),

nástřik 20 µ l vzorku, mobilní fáze A (voda s 0,1% kyselinou mravenčí), mobilní fáze B (acetonitril s

0,085% kyselinou mravenčí), průtoková rychlost 0,25 ml/min, teplota kolony 25°C, UV detekce při 214

nm. Pro spojení HPLC a MS použit hmotnostní spektrometr s iontovou pastí (API-ESI ionizace) a

následující podmínky: sušící plyn (N2), 10 l/min; teplota sušícího plynu, 350°C; tlak rozprašovače, 25

psi. Ionty byly získány přes rozmezí hmotností m/z 100-2200 (MS=standardní mód, MS/MS=rozšířený

mód). Analýza byla provedena v automatickém MS/MS módu (10 prekurzorových iontů, vyjmuto po

dvou spektrech za 0,5 min).

Použité zkratky: A=kutikula, B a C=palisádové vrstvy, D=mamilární vrstva, OC-116=ovocleidin-116,

OC-17=ovocleidin-17, OCX-32=ovocalyxin-32, OCX-36=ovocalyxin-36, nd=nedetekovatelné.

 Je třeba zdůraznit, že pořadí proteinů v tabulce je řazeno podle jejich MS/MS

významnosti a představuje spektrální intenzitu (semikvantitativní kritérium, které

odráží jejich relativní zastoupení). Ta může být použita k přibližnému porovnání

relativního zastoupení proteinů v jednotlivých frakcích/vrstvách. Tyto výsledky byly

získány pomocí HPLC a MS (HPLC-MS/MS) a následně potvrzeny CE-MS/MS (viz

dále).

 Výsledky pro alkylované a nealkylované proteiny byly stejné. Hlavní rozdíl

mezi štěpením pomocí CNBr/trypsin a štěpením samotným trypsinem je rozsáhlejší

štěpení při použití první metody. Tato metoda je tedy použitelná i pro štěpení méně

efektivně štěpitelných proteinů. Z tabulky je patrné, že pro analýzu nerozpustných

proteinů je nejužitečnější metodou právě štěpení trypsinem. Tento enzym rozštípne

proteiny na karboxylové straně lysinu a argininu. Pepsin (který rozštípne molekulu

proteinu u hydrofobních, nejspíše aromatických aminokyselinových zbytků) nemůže

strukturu proteinové matrice rozložit úplně. Mezi nejběžnější proteiny patří

ovocleidin-116, -17 a ovocalyxin-36. Ovocalyxin-32 je charakteristickým proteinem
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kutikuly, ovalbumin naopak typickým proteinem mamilární vstvy. Clusterin není

přítomen v kutikule.

Tabulka 5. Celkové aminokyselinové složení vrstev vaječné skořápky

(aminokyselinová rezidua na 1000 aminokyselin v peptidovém řetězci) před

enzymatickým štěpením a srovnání s aminokyselinovým složením detekovaných

proteinů (složení podle databázových dat).

 Průměrné hodnoty jsou vypočteny ze tří stanovení. Nebyl testován tryptofan. Hydroxyprolin a

hydroxylysin byly testovány, ale ne detekovány.

A=kutikula, B a C=palisádové vrstvy, D=mamilární vrstva.

OC-116=ovocleidin-116, OC-17=ovocleidin-17, OCX-32=ovocalyxin-32, OCX-36=ovocalyxin-36,

OVA=ovalbumin, CLU=clusterin.

Aminokyselinová analýza byla provedena rutinní metodou pomocí PICO-TAG systému

(předkolonová derivatizace s fenylizothiokyanátem a následná separace vzniklých produktů metodou RP-

HPLC). Byla využita Pico-Tag kolona (C18; 25 cm ×  4,6 mm I.D.) využívající gradient octanu sodného

(pH 6,4) a acetonitrilu. Hydrolýza proteinů před derivatizací byla provedena v parách HCl (6 M HCl s 2%

fenolem) při teplotě 110°C (20 hod) pod ochrannou atmosférou dusíku za vakua.

 K lepšímu pochopení proteinového složení matrice vaječných skořápek jsme

použili druhý krok štěpení dalšími enzymy –  proteinázou K a kolagenázou. Proteináza

K je relativně nespecifický enzym, který štěpí proteiny na malé peptidy (konkrétně

peptidové vazby na karboxylové straně alifatických, aromatických nebo hydrofobních
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aminokyselin). Naopak mikrobiální kolagenáza (z Clostridium histolyticum) je

specifický enzym, štěpící kolageny v oblasti trojitého helixu v Gly-vazbách (byla

ukázána preference pro Gly v P3 a P1‘; Pro a Ala v P2 a P2‘; a hydroxyprolin, Ala

nebo Arg v P3‘). Proteináza K, jako nespecifický enzym, rozštěpí zbytek proteinů po

CNBr/trypsinovém štěpení na hodně malých fragmentů, zatímco kolagenáza uvolní po

štěpení samotným trypsinem pouze omezený počet peptidů/proteinů. Důvodem tohoto

chování je již zmíněná specificita/aktivita enzymů. Tato skutečnost je také zřejmá

z Tabulky 4, kdy bylo ve vrstvě A po štěpení kolagenázou detekováno pouze několik

proteinů (OCX-32 a 36). Št ěpení pepsinem je však rozdílné. Pepsin štěpí menší počet

proteinů, především ovocleidin-116 a ovocalyxin-32 (preferovaná místa štěpení jsou

v hydrofobních, převážně aromatických aminokyselinách). V tomto případě (po

štěpení pepsinem) kolagenáza uvolňuje ze všech proteinů (kromě clusterinu) vysoký

počet peptidů. SDS-rozpustné proteiny (před enzymatickým štěpením) pocházející

z EDTA-nerozpustných vrstev byly analyzovány metodou SDS-PAGE (viz Obrázek

16).

Obr. 16. SDS-polyakrylamidová gelová elektroforéza EDTA-nerozpustných vrstev

vaječné skořápky.

MW=molekulová hmotnost standardů; A-D značí jednotlivé vrstvy.
A=kutikula, B a C=palisádové vrstvy, D=mamilární vrstva.
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 V kutikule je dominantní především 30-kDa oblast proteinů (band), zatímco

v dalších třech vrstvách dominuje 45-kDa oblast. Toto zjištění je v souladu s již

publikovanými výsledky. Ovocalyxin-32 má molekulovou hmotnost 32 kDa [395] a

ovocleidin-116 molekulovou hmotnost 116-120 kDa [394]. Jak již bylo prokázáno

Hinckem a kol. [394], ovocleidin-116 vykazuje na SDS-PAGE několik

charakteristických pásů (v 45, 66, 116 a 180 kDa). Z Obrázku 16 je tedy patrné, že

v kutikule je prominentním proteinem ovocalyxin-32, ovocleidin-116 je také

přítomen. V dalších vrstvách je dominantním proteinem právě ovocleidin-116.

Samozřejmě tato metoda není tak citlivá a selektivní jako HPLC-MS. Je potřeba

zdůraznit, že SDS-PAGE elektroforézou byly analyzovány pouze SDS-rozpustné

proteiny pocházející z EDTA-nerozpustných frakcí.

 Hlavním pigmentem vaječné skořápky je protoporfyrin IX, který byl nalezen

převážně v kutikule (vrstva A) –  70% jeho celkového množství. V první palisádové

vrstvě bylo stanoveno 27% jeho celkového obsahu, zbývající 2% a 1% byly přiděleny

druhé palisádové vrstvě a mamilární vrstvě. Přítomnost a hladina protoporfyrinu

v peptidovém vzorku (po enzymatickém štěpení) závisela na enzymatické degradaci

struktury (sítě) proteinu a na omezené rozpustnosti tohoto pigmentu v pufru.

V případě štěpení trypsinem byla hladina tohoto pigmentu v obou prvních dvou

vrstvách (kutikule a první palisádové vrstvě) stejná, v posledních dvou vrstvách bylo

detekováno pouze jeho malé množství. Po následném štěpení kolagenázou obsahoval

roztok pufru stejné množství porfyrinu v kutikule, zatímco v první palisádové vrstvě

bylo množství nižší (okolo 80% ve srovnání s kutikulou), v posledních dvou vrstvách

pigment detekován nebyl.

 Št ěpení pepsinem vedlo ke zcela odlišným výsledkům. Pigment byl po tomto

štěpení detekován pouze v kutikule. Po štěpení kolagenázou byl však nalezen ve

stejných množstvích jako v případě štěpení trypsinem (se stejnou distribucí

v jednotlivých vrstvách). Jak již bylo zmíněno, mikrobiální kolagenáza štěpí protein

v Gly-vazbách. Ovocleidin-116 a –17 je bohatý na glycin (14,5%), zdá se tedy, že

základní složkou sítě matrice vaječné skořápky jsou právě tyto proteiny a nejsou

štěpitelné pepsinem. Mělo by být také uvedeno, že inkubací v samotném pufru se

žádný pigment neuvolnil. Na druhé straně, převážná část pigmentu (72%) byla

zadržena v nerozpustném zbytku po následném enzymatickém štěpení. Tento zbytek

může být snadno rozpuštěn okyseleným acetonitrilem. Tato skutečnost může být

jednoduše vysvětlena na základě omezené rozpustnosti pigmentu v pufru (vodném
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prostředí). Pigment je do pufru uvolněn štěpením trypsinem (na rozdíl od štěpení

pepsinem). Porfyrin nalezený v roztoku po štěpení enzymem kolagenázou je

pravděpodobně výsledkem rozpouštění pigmentu předem uvolněného trypsinem.

 Ve druhém kroku naší práce jsme pro analýzu ve vodě nerozpustných proteinů

(lépe řečeno jejich peptidů) matrice ptačích vaječných skořápek vyvinuli metodu CE-

MS. Pro CE separaci byl použit vysoce kyselý základní elektrolyt (0,25 mol/l kyselina

mravenčí, pH 2), protože při tomto nízkém pH je potlačena disociace silanolových

skupin a minimalizována sorpce peptidů ke stěně kapiláry. Kromě toho, použití

kyseliny mravenčí jako složky základního elektrolytu také splňuje požadavek na

těkavé pufry vhodné pro MS detekci. Samozřejmě bylo optimalizováno složení

obalové kapaliny a nejlepší výsledky byly obdrženy s následujícím složením: 5 mM

octan amonný/2-propanol 1:1 při průtokové rychlosti 3 µ l/min. Tyto výsledky jsou

v souladu s již dříve publikovanými metodami na ,,sheath-flow“ CE-MS rozhraní

[382]. Celý systém je velmi citlivý na obsah plynu (vzduchu) v kapalinách, především

v obalové kapalině. Z tohoto důvodu je nutné extenzivní odplyňování.

 Výsledky získané metodou CE-MS byly následně porovnávány s výsledky

získanými RP-HPLC-MS. Separační profily obdržené těmito dvěma metodami byly

poněkud rozdílné, což je ukázáno na Obr. 17, kde jsou porovnány CE-MS a  RP-

HPLC-MS peptidové mapy proteinů druhé vrstvy vaječné skořápky. Z tohoto obrázku

je patrné, že se pořadí migrace peptidů v CE liší od jejich elučního (retenčního) pořadí

v RP-HPLC, což je způsobeno rozdílnými separačními principy obou metod. Zatímco

pořadí migrace peptidů v CE souvisí s jejich poměrem náboj/velikost, retence peptidů

v RP-HPLC je řízena jejich hydrofobicitou. Samozřejmě, že toto zjištění není

překvapující. Tyto rozdíly CE a RP-HPLC separací peptidů vzniklých z enzymaticky

štěpených proteinů byly popsány již v roce 1989 Nielsenem a kol. [410]. V Tabulce 6

jsou uvedeny migrační časy v CE a retenční časy v RP-HPLC peptidů

identifikovaných oběma metodami, společně s další důležitou vlastností těchto

peptidů, izoelektrickými body, pI, a relativními molekulovými hmotnostmi, Mr.

.
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 Obr. 17. CE-MS a RP-HPLC-MS peptidové mapy proteinů přítomných ve

druhé (tj. první palisádové) vrstvě vaječné skořápky po CNBr/trypsinovém

štěpení. Linky označují stejné peptidy určené MS/MS spektrem.

Separační podmínky: RP-HPLC-MS: Podmínky chromatografické separace: kolona

Jupiter 4 µ m Proteo 90 A (250 ×  2 mm I.D.), nástřik 20 µ l vzorku, mobilní fáze A (voda s 0,1%

kyselinou mravenčí), mobilní fáze B (acetonitril s 0,085% kyselinou mravenčí), průtoková rychlost

0,25 ml/min, teplota kolony 25°C, UV detekce při 214 nm. Ve spojení HPLC a MS byl použit

hmotnostní spektrometr s iontovou pastí (API-ESI ionizace) a následující podmínky: sušící plyn (N2),

10 l/min; teplota sušícího plynu, 350°C; tlak rozprašovače, 25 psi. Ionty byly získány přes rozmezí

hmotností m/z 100-2200 (MS=standardní mód, MS/MS=rozšířený mód). Analýza byla provedena

v automatickém MS/MS módu (10 prekurzorových iontů, vyjmuto po dvou spektrech za 0,5 min).

CE-MS: systém Beckman P/ACE 5000 s UV detekcí při 214 nm, křemenná kapilára (celková

délka 100 cm, I.D. 75 µ m, O.D. 375 µm), spojení s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí

pomocí uzemněné jehly s přídavkem obalové kapaliny (5 mM octan amonný/izopropanol 1:1 při

průtokové rychlosti 3 µ l/min), podmínky MS totožné s podmínkami HPLC-MS kromě těchto

parametrů: sušící plyn (N2), 8 l/min; teplota sušícího plynu, 150°C; tlak rozprašovače, 5 psi.
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Tabulka 6. Přehled peptidů identifikovaných metodou CE-MS/MS a HPLC-

MS/MS. Tabulka obsahuje peptidy identifikované metodou CE-MS/MS, proteiny ze

kterých tyto peptidy pocházejí (a lokalizace proteinu), jejich izoelektrický bod (pI),

relativní molekulovou hmotnost (Mr), migrační čas v CE (tm) a retenční čas v RP-HPLC

(tr). Peptidy jsou seřazeny podle rostoucího migračního času v CE.

Peptid protein (umístění) pI* Mr tm
(min)

tr
(min)

HADR OC-116 (Ct) 6,74 497,51 22,1 3,4
RKEEAVK clusterin (Dt) 8,59 858,99 22,1 12,2
LHER OC-116 (Bt,Ct) 6,75 553,62 22,8 3,7
DSPKPHSHITPASK OC-116 (Ct) 8,61 1501,66 23,3 17,2
SHEASPSRPL OCX-32 (Ap) 6,47 1080,17 23,5 21,0
KEDVHVD OC-116 (Cp,Dp) 4,75 840,89 23,6 17,9
ATLHHGDSVTSR OC-116 (Ct) 6,96 1280,36 23,9 17,7
GSTVAGGFAHLHR OC-116 (At,Bt,Ct,Dt) 9,76 1309,45 24,0 25,5
VRPESAR OC-116 (At,Bt,Ct,Dt) 9,57 813,91 24,4 14,2
AYNGDKR OC-116 (At,Bt,Ct,Dt) 8,63 822,88 24,9 10,1
VVPEGHR OC-116 (At,Bt,Dt) 6,72 792,89 25,2 15,2
KDNAVAFK OCX-32 (At) 8,59 892,02 25,2 21,3
IVAPGGHR OC-116 (At,Bt,Ct,Dt) 9,76 805,94 25,3 18,0
KPITAN OCX-32 (Ap) 8,75 642,75 25,5 15,5
VLYLK OCX-32 (Ap) 8,56 634,82 25,6 27,6
IYLPR OCX-36 (Bp) 8,75 660,81 26,3 27,4
PVGLK OCX-36 (At) 9,18 512,65 26,5 20,3
PAPSK OC-116 (Bt,Ct,Dt) 9,18 498,58 26,5 3,5
FYEYLQHQK OCX-32 (At,Bt) 6,75 1255,40 26,8 26,4
EASPSRPL OCX-32 (Ap) 6,10 855,95 27,0 21,8
QIQEEDHR OCX-32 (At) 4,65 1054,08 27,0 15,6
VAIGK OC-116 (Bt,Dt) 8,72 486,61 27,1 18,1
IFIGR OC-116 (Dt) 9,75 604,75 27,8 26,3
ISPEDEVK OC-116 (Cp) 4,14 916,00 27,9 22,0
LHEIPTQQ OCX-32 (Ap) 5,24 956,07 27,9 22,2
GGPLQPPAVH OC-116 (Dp) 6,74 972,11 27,9 25,7
ALRPGIGDSN OC-116 (Bp,Dp) 5,88 999,09 28,1 22,8
LHEIPTQQL OCX-32 (Ap) 5,24 1078,23 28,2 28,2
QSTEHTGYLLAQVSSVK OCX-32 (At) 6,75 1848,04 28,8 31,0
TPVSLPAR OC-116 (Bt,Ct,Dt,Dp) 9,41 839,99 28,8 24,4
GVVGGMVVPEGHR OC-116 (Bt) 6,75 1293,51 28,9 26,5
GLLSSPTIITGLHLER OCX-36 (Ct) 6,75 1707,00 28,9 37,2
QVEQVR OC-116 (Bt,Dt) 6,00 757,84 28,9 16,8
AVGVQSGK OC-116 (Dt) 8,80 744,85 29,0 15,8
LGQAARPEVAPAPSTGGR OC-116 (At,Bt,Ct) 9,60 1734,93 29,2 22,2
STDVPR OC-116 (Bt) 5,55 673,72 29,5 17,0
GQDGETHISPEDEVK OC-116 (Bt,Ct,Dt) 4,17 1640,68 29,8 22,5
SGVGGPLQPPAVH OC-116 (Bp,Dp) 6,46 1215,37 30,1 27,6
LLAQVSSVK OCX-32 (At) 8,75 944,14 30,1 26,0
VLVNAIVFK ovalbumin (Dt) 8,72 1002,27 30,3 34,5
VVETVAPER OC-116 (Ct) 4,53 999,13 30,7 21,3
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GSTVAGGFAH OC-116 (Ct) 6,74 902,96 30,7 23,0
VQQEVAPAR OC-116 (At,Bt,Ct,Dt) 5,97 997,12 30,8 18,2
GVGGPLQPPAVH OC-116 (Bp) 6,74 1128,30 30,8 27,5
VDGEAPGQGVGSSHVPEDK OC-116 (Bt,Ct) 4,31 1864,94 30,8 21,2
EAFVPPVQR clusterin (Dt) 6,10 1042,20 31,2 26,9
DNAVAFK OCX-32 (At) 5,84 763,85 31,2 22,9
LLAELLNASR OC-17 (Ct,Dt) 6,00 1099,30 31,3 35,1
EEDGEVR OC-116 (Bt) 4,00 832,82 31,8 15,1
GEIIN OC-116 (Cp) 4,00 544,61 31,8 22,8
VAPAPS OC-116 (Cp) 5,49 540,62 32,4 16,2
DILNQITKPNDVYSFSLASR ovalbumin (Dt) 5,96 2281,55 32,6 36,8
AIVGS OCX-32 (Ap) 5,57 445,52 32,6 20,1
GGLEPINFQ ovalbumin (Dp) 4,00 974,08 32,8 33,8
AYIPDVD OC-116 (Dp) 3,89 791,86 33,0 29,3
TEGID OC-116 (Cp) 4,03 533,54 33,1 18,6
VWPGAAPAPGVVGVAR OC-116 (Dt) 9,72 1503,77 33,2 31,5
PEVAPAPSTGGR OC-116 (Bt) 6,43 1138,25 33,2 19,9
TQPEVASAPSTVGK OC-116 (At,Bt,Ct,Dt) 5,66 1371,51 33,2 21,8
GGLEPINFQTAADQAR ovalbumin (Dt) 4,37 1687,83 33,5 32,2
YIDTEVENAINGVK clusterin (Dt) 4,14 1564,71 33,8 33,1
GLSGVGGPLQPPAVHTD OC-116 (Bt,Ct,Dt) 5,33 1601,78 34,6 30,2
AVYGLSGVGGPLQPPAVHTD OC-116 (Ct,Dt) 5,34 1935,17 35,2 33,6
GTGDSAITSVTDSAITSVTK OC-116 (Bt,Ct) 4,21 1911,05 35,9 33,9
GSILLGEIINGED OC-116 (Ct) 3,88 1329,47 39,8 39,5

*pI bylo určeno pomocí programu Compute pI/Mw tool  (http://www.expasy.org/tools/pi_tool.html)
[411].

Použité zkratky:  OC-116 –  ovocleidin-116, OC-17 –  ovocleidin-17, OCX-32 –  ovocalyxin-32, OCX-36-

ovocalyxin-36. Umístění : A, B, C, D –  jednotlivé vrstvy vaječné skořápky; t –  první štěpení

CNBr/trypsinem, p – druhé štěpení proteinázou K

Podmínky separace CE-MS: systém Beckman P/ACE 5000 s UV detekcí při 214 nm,

křemenná kapilára (celková délka 100 cm, I.D. 75 µm, O.D. 375 µm), spojení s hmotnostním

spektrometrem s iontovou pastí pomocí uzemněné jehly s přídavkem obalové kapaliny (5 mM octan

amonný/izopropanol 1:1 při průtokové rychlosti 3 µ l/min), podmínky MS totožné s podmínkami

HPLC-MS kromě těchto parametrů: sušící plyn (N2), 8 l/min; teplota sušícího plynu, 150°C; tlak

rozprašovače, 5 psi. RP-HPLC-MS: Podmínky chromatografické separace: kolona Jupiter 4 µm

Proteo 90 A (250 ×  2 mm I.D.), nástřik 20 µ l vzorku, mobilní fáze A (voda s 0,1% kyselinou

mravenčí), mobilní fáze B (acetonitril s 0,085% kyselinou mravenčí), průtoková rychlost 0,25 ml/min,

teplota kolony 25°C, UV detekce při 214 nm. Ve spojení HPLC a MS byl použit hmotnostní

spektrometr s iontovou pastí (API-ESI ionizace) a následující podmínky: sušící plyn (N2), 10 l/min;

teplota sušícího plynu, 350°C; tlak rozprašovače, 25 psi. Ionty byly získány přes rozmezí hmotností m/z

100-2200 (MS=standardní mód, MS/MS=rozšířený mód). Analýza byla provedena v automatickém

MS/MS módu (10 prekurzorových iontů, vyjmuto po dvou spektrech za 0,5 min).

http://www.expasy.org/tools/pi_tool.html
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Z MS/MS spekter CE separovaných peptidů bylo identifikováno pět hlavních

proteinů: ovocleidin-116, ovocalyxin-32, ovocalyxin-36, ovocleidin-17 a ovalbumin.

Distribuce těchto proteinů ve vaječné skořápce závisela na typu vrstvy. V nejkrajnější

vrstvě (kutikule) je dominantním proteinem ovocalyxin-32, ovocleidin-116 je

distribuován ve všech vrstvách, zatímco ovalbumin je přítomen pouze ve vrstvě

mamilární. Příklady peptidových MS/MS spekter určených proteinů jsou ukázány na

Obrázku 18.

 Srovnání proteinů identifikovaných metodami CE-MS/MS a RP-HPLC-

MS/MS je uvedeno v Tabulce 7. Metodou HPLC-MS/MS mohlo být identifikováno

více proteinů než metodou CE-MS/MS zásluhou vyšší citlivosti první z těchto metod.

Tato skutečnost však není překvapující, protože v případě CE metody jsou separované

analyty velmi naředěny a tak je ztráta citlivosti očekávána. Hlavní rozdíly mezi CE-

MS a HPLC-MS analýzami proteinů vaječné skořápky jsou: (i) schopnost detekce

clusterinu ve všech vrstvách a (ii) ovocleidinu-17 v prvních dvou vrstvách. V případě

ovocleidinu-17 to může být zásluhou nízkého obsahu tohoto proteinu v některých

frakcích vaječné skořápky. Právě z tohoto důvodu  není clusterin pravděpodobně

detekován.
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Obr. 18. Příklady peptidových CE-MS/MS spekter hlavních proteinů.

Podmínky separace CE-MS: systém Beckman P/ACE 5000 s UV detekcí při 214 nm,

křemenná kapilára (celková délka 100 cm, I.D. 75 µm, O.D. 375 µm), spojení s hmotnostním

spektrometrem s iontovou pastí pomocí uzemněné jehly s přídavkem obalové kapaliny (5 mM octan

amonný/izopropanol 1:1 při průtokové rychlosti 3 µ l/min), podmínky MS totožné s podmínkami

HPLC-MS kromě těchto parametrů: sušící plyn (N2), 8 l/min; teplota sušícího plynu, 150°C; tlak

rozprašovače, 5 psi. Analýza dat byla provedena pomocí programu SpectrumMill (Agilent).
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Tabulka 7. Proteiny vaječné skořápky určené v jednotlivých vrstvách metodami

CE-MS/MS a HPLC-MS/MS. Proteiny jsou seřazeny podle jejich MS/MS

významnosti (spektrální intenzity) a jejich pořadí v jednotlivých buňkách tabulky odráží

jejich relativní zastoupení (abundanci).

Vrstva

skořápky
CE-MS/MS HPLC-MS/MS

1. štěpení – CNBr/t rypsin

A OC-116

OCX-32

OCX-36

OCX-32

OC-116

OCX-36

OC-17

B OC-116

OCX-36

OCX-32

OC-116

OCX-36

clusterin

OCX-32

OC-17

C OC-116

OCX-36

OC-17

OC-116

OCX-36

clusterin

OC-17

D OC-116

ovalbumin

OC-17

OCX-36

OC-116

ovalbumin

clusterin

OCX-36

OC-17
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2. štěpení - proteináza K

A OCX-32 OCX-32

B OC-116

OCX-32

OC-116

OCX-32

C OC-116 OC-116

OCX-32

D OC-116

ovalbumin

OC-116

ovalbumin

OCX-36

Vysvětlivky: A –  kutikula, B a C –  palisádové vrstvy, D –  mamilární vrstva; OC-

116 –  ovocleidin-116, OC-17 –  ovocleidin-17, OCX-32 –  ovocalyxin-32, OCX-36 –

ovocalyxin-36.

Separační podmínky: RP-HPLC-MS: Podmínky chromatografické separace: kolona

Jupiter 4 µ m Proteo 90 A (250 ×  2 mm I.D.), nástřik 20 µ l vzorku, mobilní fáze A (voda s 0,1%

kyselinou mravenčí), mobilní fáze B (acetonitril s 0,085% kyselinou mravenčí), průtoková rychlost

0,25 ml/min, teplota kolony 25°C, UV detekce při 214 nm. Ve spojení HPLC a MS byl použit

hmotnostní spektrometr s iontovou pastí (API-ESI ionizace) a následující podmínky: sušící plyn (N2),

10 l/min; teplota sušícího plynu, 350°C; tlak rozprašovače, 25 psi. Ionty byly získány přes rozmezí

hmotností m/z 100-2200 (MS=standardní mód, MS/MS=rozšířený mód). Analýza byla provedena

v automatickém MS/MS módu (10 prekurzorových iontů, vyjmuto po dvou spektrech za 0,5 min).

CE-MS: systém Beckman P/ACE 5000 s UV detekcí při 214 nm, křemenná kapilára (celková

délka 100 cm, I.D. 75 µ m, O.D. 375 µm), spojení s hmotnostním spektrometrem s iontovou pastí

pomocí uzemněné jehly s přídavkem obalové kapaliny (5 mM octan amonný/izopropanol 1:1 při

průtokové rychlosti 3 µ l/min), podmínky MS totožné s podmínkami HPLC-MS kromě těchto

parametrů: sušící plyn (N2), 8 l/min; teplota sušícího plynu, 150°C; tlak rozprašovače, 5 psi.
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Metodou CE-MS/MS bylo identifikováno pět hlavních proteinů, stejných jako

metodou HPLC-MS/MS. Bohužel, obě metody byly schopné identifikovat pouze již

dříve určené proteiny, ačkoli hledání byla provedena v bohaté proteinové databázi

vytvořené z databází SwissProt a NCBInr. Ze získaných výsledků můžeme říci, že

vyvinutá CE-MS/MS metoda je použitelná pro analýzu a identifikaci proteinů vaječné

skořápky. Separace získané metodou CE-MS se lišily od separací poskytnutých RP-

HPLC-MS. Z tohoto důvodu (a v souladu s již dříve publikovanými výsledky) může

být CE-MS považována za komplementární techniku k RP-HPLC-MS a jako

alternativní přístup pro identifikaci peptidů a proteinů v jejich složitých směsích, jako

jsou enzymatické hydrolyzáty.

Přítomnost kolagenu v proteinové matrici skořápky ptačích vajec prokázána

nebyla, ale identifikovali jsme základní proteiny, které se zde nacházejí. Získali jsme

informace o jejich lokalizaci v jednotlivých vrstvách, enzymatické rezistenci a

porovnali jsme výsledky získané dvěma metodami – CE-MS/MS a HPLC-MS/MS.
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6. ZÁVĚR

 Předložená práce se zabývá studiem separací proteinů a peptidů pomocí

kapilárních elektromigračních technik. Vzhledem k šíři studované problematiky byla

pozornost zaměřena pouze na některé aspekty těchto separací. Pro tyto účely byla využita

celá řada módů kapilární elektroforézy, popřípadě její kombinace s hmotnostní

spektrometrií. Při shrnutí všech dosažených výsledků lze konstatovat, že:

1) Interakce separovaných látek (peptidů a proteinů) s gelem Pluronic F 127

nezávisí pouze na jejich molekulové hmotnosti či hydrofobicitě, ale na kombinaci obou

separačních principů. Bylo potvrzeno, že naše nově vyvinutá metoda využívající ,,zátku“

gelu v kapiláře představuje další užitečnou metodu, která je schopna doplnit poznatky

získané klasickou jednorozměrnou kapilární elektroforézou. Tato metoda částečného

plnění je v praxi použitelná pro separaci nízko- i vysoko-molekulárních peptidů

(proteinů). Protože jsou v separaci s největší pravděpodobností zapojeny dva již zmíněné

separační principy (podle molekulové hmotnosti a hydrofobicity), o vhodnosti použití této

metody rozhodují především vlastnosti peptidů dané směsi. Použitelnost této metody byla

prokázána nejen na separaci modelové směsi peptidů/proteinů, ale také na reálných

vzorcích (peptidech vzniklých z kolagenu po štěpení bromkyanem či enzymem

kolagenázou a peptidech vzniklých z hovězího sérového albuminu po štěpení trypsinem).

Některé peptidy a proteiny byly gelem selektivně zadrženy. Jak již bylo řečeno, tyto

interakce nezávisely striktně pouze na jejich molekulové hmotnosti či hydrofobicitě, ale

na kombinaci obou separačních principů [412].

2) Byly studovány interakce látek s vysokým obsahem aminoskupin se stěnou

kapiláry a možnosti jejich omezení pomocí dynamického obalení stěny kapiláry. Tyto

interakce byly konkrétně studovány při analýze polyamidoaminových sloučenin

(PAMAM dendrimerů), tj. vysoce pozitivně nabitých směsí s vysokými molekulovými

hmotnostmi. Nežádoucí interakce mezi aminoskupinami dendrimerů a silanolovými

skupinami vnitřní stěny kapiláry byly minimalizovány pomocí již zmíněného

dynamického obalení stěny křemenné kapiláry. Byla testována celá řada modifikátorů,

jako nejvhodnější byl shledán polyethylenimin, který měl na separaci (rozlišení)

jednotlivých generací dendrimerů velmi zásadní vliv. Tento výsledek je v souladu s již

dřívějšími výsledky naší laboratoře, které se týkaly využití dynamického obalení stěny

kapiláry pro separaci nízkomolekulárních látek v kyselém pH. Předpokládáme, že
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dynamický modifikátor pokryje vnitřní stěnu kapiláry, čímž zabrání možným interakcím

s aminovými analyty. Dynamické obalení stěny kapiláry pomocí 0,05% w/v PEI a

,,fyziologického“ pH (v základním elektrolytu, bez nutnosti použití extrémně kyselého

pH) nám umožňuje separovat 7 generací PAMAM dendrimerů (G0-G6) [413].

3) ROMP monolitické kolony byly použity pro napětím-podpořenou kapilární

kapalinovou chromatografii peptidů. Tyto monolity vykazovaly vlastnosti obrácené fáze.

Použitelnost vyvinuté separační metody byla prokázána nejen na modelové směsi peptidů,

ale také na separaci reálných vzorků –  peptidových směsí vzniklých enzymatickým

štěpením proteinů (peptidů vzniklých štěpením albuminu enzymem trypsinem a peptidů

vzniklých štěpením kolagenu typu I enzymem kolagenázou). V obou případech bylo

dosaženo dobré separační výkonnosti. V případě hovězího sérového albuminu bylo

detekováno 35 píků, v případě kolagenu typu I je v chromatogramu přítomno více než 50

píků [414].

4) Nerozpustné proteiny skořápky ptačího (slepičího) vejce byly analyzovány

pomocí HPLC-MS/MS a CE-MS/MS metodik. Metodou HPLC-MS/MS bylo

identifikováno šest základních proteinů: ovocleidin-116, ovocalyxin-32, ovocalyxin-36,

ovocleidin-17, ovalbumin a clusterin. Distribuce těchto proteinů ve vaječné skořápce

závisela na typu příslušné vrstvy. Mezi nejběžnější proteiny patřil ovocleidin-116, -17 a

ovocalyxin-36. V kutikule byl dominantním proteinem ovocalyxin-32, zatímco

ovalbumin byl přítomen pouze ve vrstvě mamilární (bradavkovité). Pigment

protoporfyrin IX byl nalezen převážně v kutikule a je začlěněn (inkorporován) do sítě

proteinu. Výsledky získané metodou RP-HPLC-MS/MS byly následně porovnávány

s výsledky získanými metodou CE-MS/MS. Pořadí migrace peptidů v CE se lišila od

jejich elučního pořadí v RP-HPLC, což je způsobeno rozdílnými separačními principy

obou metod. Zatímco pořadí migrace peptidů v CE souvisí s jejich poměrem

náboj/velikost, retence peptidů v RP-HPLC je řízena jejich hydrofobicitou. Z MS/MS

spekter CE separovaných peptidů bylo identifikováno pět hlavních proteinů: ovocleidin-

116, ovocalyxin-32, ovocalyxin-36, ovocleidin-17 a ovalbumin. Hlavní rozdíly mezi CE-

MS a HPLC-MS analýzami proteinů vaječné skořápky byly následující: (i) schopnost

detekce clusterinu ve všech vrstvách a (ii) ovocleidinu-17 v prvních dvou vrstvách.

V případě ovocleidinu-17 to může být zásluhou nízkého obsahu tohoto proteinu

v některých frakcích vaječné skořápky. Právě z tohoto důvodu nebyl pravděpodobně

detekován ani clusterin. Námi získané výsledky jsou v souladu s již dříve publikovanými
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údaji o rozpustných proteinech.Výhodou naší metody je skutečnost, že pomocí ní

můžeme analyzovat celou směs nerozpustných proteinů z jednotlivých vrstev vaječné

skořápky současně. Výsledky enzymatických štěpení nám navíc poskytují informace o

enzymatické rezistenci příslušných proteinů, která je pravděpodobně způsobena tvorbou

příčných vazeb. Metodou HPLC-MS/MS mohlo být identifikováno více peptidů než

metodou CE-MS/MS zásluhou vyšší citlivosti první z těchto metod. Tato skutečnost však

není překvapující, protože v případě CE metody jsou separované analyty velmi naředěny

,,obalovou“ kapalinou a tak je ztráta citlivosti očekávána [415,416].

 Závěrem lze konstatovat, že kapilární elektroforéza je pro analýzu peptidů a

proteinů velmi cennou a užitečnou metodou. Jak již bylo řečeno v úvodu, hlavním

směrem proteomického výzkumu je identifikace struktury i funkce proteinů. Pro jejich

analýzu je zapotřebí využít komplementární vysokoúčinné separační metody a právě

kapilární elektromigrační postupy patří mezi vhodné metody. Tyto metody se stále ještě

rozvíjí a vyvíjí. Cílem předložené práce bylo přispět právě k tomuto vývoji nových a

účinnějších metod vhodných pro analýzu peptidů a proteinů a k pochopení principů jejich

separace.
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