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Abstrakt  
 

Předkládaná diplomová práce je součástí projektu, jehož cílem je vyřešení 

struktury trehalasové domény neutrální trehalasy Nth1 pocházející ze Saccharomyces 

cerevisiae. Hlavním cílem této diplomové práce je příprava nových konstruktů 

kvasničné Nth1 a optimalizace jejich purifikačních protokolů, dále pak výběr 

nejvhodnějšího pufru pro hledání krystalografických podmínek pomocí metody 

diferenční skenovací fluorimetrie (DSF) a následná krystalizace připraveného proteinu. 

Další částí diplomové práce je stanovení enzymové aktivity Nth1 WT a jejích 

mutantních forem za přítomnosti proteinu Bmh1, dále pak ověření vazby trehalosy na 

vybrané konstrukty Nth1 pomocí DSF a mikrotermoforézy (MST) a následná 

krystalizace s trehalosou.   

Neutrální trehalasa se řadí mezi vysoce konzervované trehalasy, které byly 

objeveny v široké škále organismů. Tyto enzymy patří do třídy hydrolas, podskupiny 

glykosidas, hydrolyticky štěpí molekulu trehalosy na dvě molekuly glukosy.  Trehalosa 

je přirozeně se vyskytující neredukující disacharid, který slouží v buňkách kvasinek 

jako zdroj uhlíku a energie a dále jako ochrana před stresy jako je např. tepelný šok. 

Hydrolýza trehalosy je životně důležitá pro létavý hmyz, neboť je přítomná jako hlavní 

cukerná složka hemolymfy hmyzu, proto inhibitory trehalas mohou být využity jako 

selektivní insekticidy. Do této doby byla vyřešena pouze jediná struktura trehalasy 

z prokaryotního organismu  Escherichia coli.  Z tohoto důvodu je velmi důležité vyřešit 

strukturu trehalasy z eukaryotního organismu. 

 

 

Klíčová slova 

Neutrální trehalasa, MST, DSF, proteinová krystalografie 

 

Klíčové předměty 

Proteinová biochemie, biofyzikální chemie 



Abstract  
  

 This study is part of a project which aim is solving the structure of the 

catalytic domain of neutral trehalase Nth1 from Saccharomyces cerevisiae.  The main 

goal of this thesis is the preparation of new constructs of yeast Nth1 and optimization of 

their purification protocols, the selection of the ideal buffer for crystallization trials 

using the method of differential scanning fluorimetry (DSF) and at last the protein 

crystallization. Another part of the thesis is the measurement of the enzymatic activity 

of Nth1 WT in the presence of Bmh1 protein, verification of trehalose binding to the 

selected constructs of Nth1 using differential scanning fluorimetry (DSF), thermoforesis 

(MST) and further crystallization with trehalose. 

 

 Neutral trehalase is highly conserved trehalase that has been found in a wide 

variety of organisms. These enzymes belong to the class of hydrolases, subgroup of 

glycosidases and hydrolytically cleave trehalose into two glucose molecules. Trehalose 

is a naturally occurring non-reducing disaccharide serving in yeast cells a source of 

carbon and energy as well as protection against stress conditions such as a thermal 

shock. Trehalose hydrolysis is essential for flying insects, because it is present as the 

main sugar component of insect haemolymph, therefore trehalase inhibitors may be 

used as selective insecticides. The only structure of trehalase from a prokaryotic 

organism Escherichia coli was solved by now. This is the reason, why is it very 

important to solve the structure of trehalase from eukaryotic organism. 

 

Keywords: 

Neutral trehalase, MST, DSF, protein crystallography 

 

Key  subjects: 

 Protein biochemistry, biophysical chemistry 
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Seznam zkratek  
 

A absorbance 

Å Angström  

AANAT  serotonin-N-acetyltransferasa 

Ath1 kyselá trehalasa 1 

ATP adenosintrifisfát 

Bicin N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycin 

BIS-TRIS 2,2-bis(hydroxymethyl)-2,2′,2′′-nitrilotriethanol 

BL21(DE3) kmen bakterií Escherichia coli 

Bmh1, Bmh2  kvasničné isoformy proteinů 14-3-3 (z angl. Brain modulosignalin) 

Bmh1∆C kvasničné isoformy proteinů 14-3-3 zkrácené o C-konec 

C molární koncentrace [mol dm
–3

] 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

cDNA DNA vytvořená reverzní transkripcí buněčné mRNA 

C-konec  konec proteinu obsahující skupinu -COOH 

Cα−Cα vzdálenost/spojení mezi α-uhlíky 

Da Dalton (atomová hmotnostní jednotka) 

DD  dvojitě naštěpený (z angl. double digest) 

DEAE  diethylaminoethyl 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

dNTP  deoxynukleosid trifosfát 

DSF  diferenční skenovací fluorimetrie  

DTT  1,4-dithiothreitol (redukční činidlo) 

EC  klasifikace enzymů (z angl. Enzyme Comission) 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

FOXO z ang. Forkhead box O3 

FPLC  kapalinová chromatografie pro separaci proteinů  

H1−9  označení α-helixů proteinu Bmh1 (H1 až H9) 

HEPES  2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethansulfonová kyselina 

His-tag motiv šesti histidinů za sebou (histidinová kotva) 

IPTG  isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 

KD rovnovážná disociační konstanta [mol dm
–3

] 

l  délka optické dráhy [cm] 

LB  název kultivačního média podle Luria a Bertani 

MES 2-(N-morfolino)ethan sulfonová kyselina 

mRNA  mediátorová ribonukleová kyselina 

MW  relativní molekulová hmotnost 
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N-konec  konec proteinu obsahující skupinu -NH2 

Nth1, Nth2 kvasničný enzym neutrální trehalasa 1, neutrální trehalasa 2 

PAGE 
elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (z angl. polyacrylamide gel 

electrophoresis) 

PBS  fosfátový pufr obsahující NaCl a KCl 

PCR  polymerázová řetězová reakce (z angl. polymerase chain reaction) 

PDB  databáze proteinových struktur (z angl. Protein Data Bank) 

PEG polyethylenglykol 

pET-32b  označení typu plasmidu 

PKA  cAMP-dependentní proteinkinasa 

PMSF  fenylmetylsulfonylfluorid 

pNth1 fosforylovaný protein Nth1 (pro všechny formy) 

RNA  ribonukleová kyselina 

Rosetta(DE3) kmen bakterií Escherichia coli 

rpm otáčky za minutu (z angl. revolutions per minute) 

SDS  dodecylsíran sodný 

Ser serin 

SPR rezonance povrchového plasmonu (z angl. Surface Plasmon Rezonance) 

TBE pufr obsahující Tris-HCl, boritou kyselinu a EDTA 

TEMED N,N,N ́,N ́-tetramethylethylendiamin 

TEV proteasa označení proteazy (z angl. Tobacco Etch Virus protease) 

Tm  teplota tání [°C] 

TOP10  kmen bakterií Escherichia coli 

Tre37A  enzym neutrální trehalasa pocházející z bakterií Escherichia coli 

Tris  tris-hydroxymethyl-aminomethan 

U jednotka (z angl. Unit)  

UV/VIS  ultrafialová oblast/viditelná oblast (z angl. ultraviolet/visible) 

V volt 

v/v  objem/objem (z angl. volume/volume) 

VDM  inhibitor trehalas validoxylamin A 

w/v hmotnost/objem (z angl. weight/volume) 

w/w  hmotnost/hmotnost (z angl. weight/weight) 

WT  nativní forma rekombinantního proteinu (z angl. wild type) 

λ  vlnová délka [nm] 

ξ molární absorpční koeficient [dm
3 

mol
-1 

cm
-1

] 
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 Úvod 1
 

Předkládaná diplomová práce je součástí projektu laboratoře RNDr. Veroniky 

Obšilové, Ph.D., který se zabývá studiem enzymu neutrální trehalasy Nth1 (EC 

3.2.1.28) pocházejícího z kvasinek rodu Saccharomyces cerevisiae. Výzkum probíhal 

v laboratořích Fyziologického ústavu Akademie věd na oddělení Proteinových struktur 

pod vedením RNDr. Veroniky Obšilové, Ph.D a krystalografická část byla realizována 

na katedře Fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty UK pod vedením prof. RNDr. 

Tomáše Obšila, Ph.D. 

Neutrální trehalasa patří mezi vysoce konzervované trehalasy, které byly 

objeveny v široké škále organismů a které štěpí molekulu trehalosy na dvě molekuly 

glukosy. Trehalosa je přirozeně se vyskytující neredukující disacharid, jež slouží v 

buňkách kvasinek jako zdroj uhlíku a energie a dále jako ochrana před stresovými 

podmínkami jako je např. tepelný šok, oxidativní stres nebo působení různých 

chemikálií. Hydrolýza trehalosy je nezbytná pro let u hmyzu, neboť je přítomná jako 

hlavní cukerná složka hemolymfy hmyzu, proto inhibitory trehalas mohou být využity 

jako selektivní insekticidy. Během dlouholetého výzkumu Nth1 v naší laboratoři bylo 

zjištěno, že neutrální trehalasa je regulována fosforylací proteinkinasou PKA, vazbou 

kvasničných izoforem proteinů 14-3-3 (Bmh1 a Bmh2) a vazbou kationtů Ca
2+

. Na 

základě těchto informací byl vytvořen model aktivace neutrální trehalasy.  Do této doby 

byla vyřešena pouze jediná struktura trehalasy z prokaryotního organismu  Escherichia 

coli.   

Tato diplomová práce se zabývá expresí a purifikací několika konstruktů neutrální 

trehalasy obsahující katalytickou doménu a přípravou dvou mutantních forem Nth1 s 

mutacemi v katalytickém místě (E674A, D478A). U těchto mutantních forem a Nth1 

WT byla stanovena enzymová aktivita v komplexu s proteinem Bmh1. Metoda 

diferenční skenovací fluorimetrie DSF byla použita pro optimalizaci složení pufru 

závěrečného purifikačního kroku krátkých konstruktů. Dále byly touto metodou 

testovány pro vazbu různých ligandů Nth1 WT, mutantní formy a krystalografický 

konstrukt. V další části diplomové práce byla pak stanovena disociační konstanta vazby 

trehalosy na Nth1 WT, jejích výše zmíněných mutantních forem a krystalografického 
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konstruktu, a dále pak disociační konstanta vazby trehalosy těchto Nth1 mutantů v 

komplexu s Bmh1 pomocí mikrotermoforézy MST. Nakonec byl úspěšně připraven 

krystal Nth1 s navázanou trehalosou v aktivním centru a byly provedeny difrakční testy.   
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 Literární přehled 2

2.1 Trehalosa 
 

Trehalosa je neredukující disacharid (α-D-glukopyranosyl-α-D-glukopyranosid), 

jež se hydrolyticky štěpí na dvě molekuly glukosy (obrázek 2.1). Molekuly glukosy jsou 

v molekule trehalosy spojeny 1,1-glykosidickou vazbou. Trehalosa se běžně vyskytuje 

v široké škále organismů, poprvé byla nalezena v námelu žita [1], dále byla nalezena 

v kvasinkách rodu Saccharomyces cerevisiae [2] a následně byla objevena v buňkách 

dalších kvasinek, hub, u vyšších i nižších rostlin a u bezobratlých živočichů [3], [4]. 

 

Obrázek 2.1: Schéma štěpení trehalosy na dvě molekuly glukosy (vyrobeno v programu Chemsketch). 

Dosud bylo popsáno několik mechanismů produkce trehalosy, jedním z nich je 

tzv. dvoustupňový (obrázek 2.2), který zahrnuje dva enzymy: trehalosu-6-fosfát 

synhtasu (TPS, 2.4.15) a trehalosa-6-fosfát fosfatasu (TTP, 3.1.3.12). Tato biosyntéza 

byla prvně popsána v kvasinkách [5], následně byla popsána v dalších organismech [6]. 

TPS katalyzuje přenos glukosy z UDP-glukosy na glukosu-6-fosfát za vzniku trehalosy-

6-fosfátu a molekuly UDP. V dalším kroku TPP defosforyluje trehalosu-6-fosfát za 

vzniku molekuly trehalosy a anorganického fosfátu.  

 

Obrázek 2.2: Schéma syntézy trehalosy dvoustupňovým mechanismem (převzato a upraveno z [7]. 
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2.1.1 Funkce trehalosy  

 

Trehalosa je velice stabilní disacharid, proto je akumulována v buňkách jako 

ochranný a stresový metabolit. Koncentrace trehalosy v buňkách není konstantní, její 

množství je totiž závislé na přítomnosti stresových podmínek např.: oxidativní stres, 

výkyvy teploty a tlaku nebo přítomnost toxických chemikálií [4], [8] a na dostupnosti 

živin. 

U hmyzu je trehalosa hlavní složkou hemolymfy a hrudních svalů, glukosa 

vzniklá hydrolýzou trehalosy je hlavním zdrojem energie při letu [9]. Cílená inhibice 

trehalasy zabrání hydrolýze trehalosy a tím způsobí nestandartní stav jako je 

hypertrehalasémie či hyperglykémie, a hmyz ztratí schopnost létat [10]. Tímto je možný 

výzkum analogů trehalosy jako potenciálních insekticidů, fungicidů či antibiotik [11]. 

Společným znakem pro organismy, které jsou schopné přežít za extrémních podmínek 

jako je dehydratace, je vysoká koncentrace trehalosy v buňkách, molekula trehalosy 

slouží jako stabilizační molekula, nahrazuje v okolí lipidové dvojvrstvy molekulu vody 

a tím předchází degradaci [12], [13]. Trehalosa vazbou svých vodíků a hydroxylových 

skupin a jiných polárních částí aminokyselinových zbytků chrání proti poškození labilní 

proteiny vlivem výše popsaných stresových situací [14], dále v některých buňkách 

slouží jako signální molekula, která spojuje metabolismus trehalosy s transportem 

glukosy do glykolýzy, také slouží jako regulátor růstu a zdroj uhlíku v kvasinkách a 

houbách [15]. 

Pro kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae je trehalosa důležitým zásobním 

disacharidem, koncentrace trehalosy se mění v závislosti na fázi buněčného cyklu. 

Vyšší koncentrace trehalosy byly detekovány v případech potlačeného růstu buněk při 

nedostatku síry, dusíku a fosforu [16]. Zvýšení šance na přežití při nepříznivých 

vnějších podmínkách jako je oxidativní stres, velké změny tlaku a teploty nebo 

přítomnost toxických chemikálií, dochází k hromadění trehalosy resp. zvýšené expresi 

trehalosasynthásy [4], [8], [17]. 
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2.2 Trehalasy  
 

Trehalasy  (α,α-trehalosa-1-C-glukohydrolasy) jsou obecně enzymy hydrolyzující 

glykosidickou vazbu v molekule trehalosy zařazené do rodiny glukosidových hydrolas 

s kódem EC 37 3.2.1.28. Tyto hydrolasy byly nalezeny v široké škále organismů: 

v kvasinkách, houbách, rostlinách, u bezobratlých živočichů [3] a dále byly nalezeny 

ve střevních klcích savců včetně člověka [18]. Když porovnáme jednotlivé trehalasy 

v rámci živočišných druhů, zjistíme, že jejich primární sekvence jsou vysoce 

konzervované [8], [19]. 

2.2.1 Isoformy kvasničných trehalas 

 

Kvasničná trehalasa byla izolována ve třech isoformách: Nth1, Nth2 a Ath1. 

V kvasinkách rodu Saccharomyces cerevisiae byly postupně identifikovány tři geny pro 

výše zmíněné trehalasy. Nejprve byl popsán gen NTH1 kódující neutrální trehalasu 1. 

Následně bylo objeveno i N-koncové prodloužení, na kterém byla lokalizována 

potenciální fosforylační místa pro kinasu PKA [19], [20]. Poté byl popsán gen NTH2, 

který kóduje neutrální trehalasu 2, která také obsahuje na N-konci potenciální 

fosforylační místa [21]. Porovnání sekvencí NTH1 a NTH2 ze Saccharomyces 

cerevisiae s Nth1 z kvasinek Kluyveromyces lactis ukazuje na výrazně delší N-konec u 

zmíněných kmenů kvasinek, kterým se liší od ostatních organismů [8]. Při studiu genů 

pro neutrální trehalasu bylo zjištěno, že hydrolýza trehalosy není ovlivněna v případě 

delece genu NTH2, nýbrž se zhoršuje reakce na teplotní šok [22].  Jedná se tedy o dva 

geny kódující dva proteiny, gen pro Nth2 je 73% homolog genu pro Nth1 [20]. 

Trehalasy v kvasinkách v Saccharomyces cerevisiae dostaly svůj název podle svého pH 

optima; fosforylovaná neutrální trehalasa 1 (pNth1) byla lokalizována v cytosolu, má 

pH optimum v neutrální oblasti; neutrální trehalasa 2 (Nth2) má pH optimum také 

přibližně kolem 7 [19], [22]. Poslední  isoformou je kyselá trehalasa (Ath1), která 

vykazuje nejvyšší aktivitu v kyselé oblasti (pH přibližně 4,5) a nachází se ve vakuolách 

nebo buněčné stěně a je kódována genem ATH1 [23]. Kyselá trehalasa má nízkou 

sekvenční homologii s neutrálními trehalasami [24]. 
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2.2.2 Kvasničná Nth1  

 

Jak bylo popsáno výše, v kvasinkách rodu Saccharomyces cerevisiae byly 

identifikovány dva geny pro neutrální trehalasu. Primární struktura neutrální trehalasy 

dělí enzym na dvě části: variabilní N-konec a konzervovanou katalytickou doménu 

lokalizovanou na C-konci. Při porovnání primární struktury Nth1 Saccharomyces 

cerevisiae a Kluveromyces lactis s neutrálními trehalasami jiných organismů je N- 

konec prokazatelně delší, obsahující několik fosforylačních míst, a tzv. EF-hand motiv 

(obrázek 2.3), který váže vápenatý kationt [25], [26]. Tento motiv má vysoce 

konzervovanou strukturu šroubovice-ohyb-šroubovice a je to velmi rozšířený motiv 

v mnoha rodinách proteinů, které jsou regulovány vazbou Ca
2+

 [27], [28]. U kvasinek 

rodu Schizosaccharomyces pombe zodpovídají za koordinační vazbu Ca
2+

 zbytky 

kyseliny asparagové, konkrétně D97, D99 a D108 [26]. 

 

Obrázek 2.3: EF-hand motiv skládající se z šroubovice E (červená)-ohyb (zelená)- šroubovice F (modrá) 
uspořádaném do tvaru, který připomíná lidskou ruku. Kation Ca

2+ 
je koordinačně vázan pomocí 12 

aminikyselinových zbytků, nejdůležitější aminokyselinové zbytky jsou označeny a očíslovány [29]. 

Bylo navrženo několik fosforylačních míst Nth1 pro protein kinasu A, např. 

serin21 a serin23 [30], nicméně bylo poté potvrzeno, že pouze serin60 a serin83 jsou 

fosforylované PKA a tím jsou důležitou součástí mechanismu aktivace a regulace 

aktivity neutrální trehalasy. Další významnou oblastí neutrální trehalasy je katalytická 

doména na C-konci, která je mezi neutrálními trehalasami ostatních organismů vysoce 

konzervována [31]. Schéma charakterizující primární strukturu Nth1 je na obrázku 2.4 

na straně 17. 
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Obrázek 2.4: Schéma struktury neutrální trehalasy s vyznačenými dvěma doménami EF-hand (sekvence 114-125) 
a katalytická doména (sekvence 295-721) a fosforylačními místy serin60 a serin83 na N-koncové části (převzato a 
upraveno z [32]). 

 

2.2.3 Regulace aktivity Nth 1 

 

Během výzkumu proteinů 14-3-3 bylo zjištěno, že mnoho jejich vazebných 

partnerů musí být fosforylováno na několika místech najednou [33].  Bylo potvrzeno, že 

Nth1 je fosforylována pomocí PKA na několika místech, což vede k interakci s 

kvasničnými isoformami proteinů 14-3-3 a následně k aktivaci Nth1 [30]. Nejdříve se 

předpokládalo, že fosforylace Nth1 proběhne na serinových zbytcích serin21 a serin23, 

které jsou lokalizovány na N-koncové části Nth1 [30]. Nicméně toto tvrzení bylo 

vyvráceno výzkumem prováděným naší laboratoří, která důležitá  fosforylační místa 

označila jako serin60 a serin83. Rozdílné výsledky těchto studií byly pravděpodobně 

zapříčiněny použitím rozdílné metodiky. Při první studii použita metoda SPR (z ang. 

Sufrace Plasmon Resonance), jež pracovala s  fosfopeptidy. Naproti tomu při 

experimentech prováděných naší laboratoří byly použity jednou nebo dvojitě 

fosforylované mutantní formy pNth1, přičemž byly použity mutantní formy enzymu 

v nativní formě, navíc nutnost fosforylace serinu60 a serinu83 byla potvrzena 

stanovením enzymové aktivity [31]. 

Během výzkumu regulace aktivity Nth1 pocházející z kvasinek rodu 

Saccharomyces cerevisiae bylo zjištěno, že aktivita Nth1 je závislá na přítomnosti 

kationtů Ca
2+

 nebo Mn
2+ 

[34]. Porovnáním primárních sekvencí Saccharomyces 

cerevisiae a Kluveromyces lactis ukázalo nejen na přítomnost fosforylačních motivů, ale 

i na specifický vazebný motiv (EF-hand motiv), který váže Ca
2+

. Tento motiv je 
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obsažený v konzervované Ca-vazebné doméně Nth1 a reguluje enzymatickou aktivity 

Nth1 ovlivněním celkové struktury Nth1 [26]. 

2.2.4 Způsob aktivace Nth1 

 

Neutrální trehalasa nevykazuje žádnou aktivitu bez svých interakčních partnerů 

(proteinů Bmh), aktivní centrum je totiž nepřístupné. Nejvyšší aktivita byla 

zaznamenána pro komplex pNth1 a proteiny Bmh1 v přítomností Ca
2+

 [30], [31]. Dále 

bylo cílenou mutagenezí ověřeno, že pouze serinové zbytky serin60 a serin83 

zodpovídají za fosforylačně závislou aktivaci Nth1, tyto seriny jsou fosforylované PKA, 

která je volně přítomná v cytoplasmě [25], [34], [35]. Kvasničné isoformy proteinů 14-

3-3 tvoří stabilní proteinové komplexy s pNth1 v molárním poměru 1:2 (pNth1:protein 

14-3-3) [31]. Model aktivace Nth1 je následujcí: PKA fosforyluje serinové zbytky 

serin60 a serin83, díky čemuž je dimer proteinů Bmh1 schopen se vázat na Nth1. Tímto 

dojde ke změně konformace a zpřístupnění aktivního centra (obrázek 2.5).  

 

Obrázek 2.5: Mechanismus aktivace neutrální trehalasy. Neutrální trehalasa je bez přítomnosti proteinu Bmh 
neaktivní vinou nepřístupného aktivního centra. Po fosforylaci serinů na pozicích 60 a 83 se dimer proteinu Bmh 
je schopen se navázat na neutrální trehalasu a způsobit tak potřebnou konformační změnu, která odhalí aktivní 
centrum. Červené body představují očíslované fosforylované seriny, žlutý hexagon kation vápníku, který váže EF-
hand motiv (převzato a upraveno z [36]). 

 

2.3 Proteiny 14-3-3 
 

Proteiny 14-3-3 jsou rodina konzervovaných intracelulárních proteinů, které byly 

nalezeny ve všech eukaryotních organismech [37]. Proteiny 14-3-3 prostřednictvím 
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protein-proteinových interakcí ovlivňují své vazebné partnery, mění jejich konformaci a 

regulují jejich aktivitu (protein aktivují nebo inaktivují), nebo také ovlivňují jejich 

lokalizaci v buňce. Takto jsou regulovány biologicky důležité buněčné procesy např.: 

buněčný cyklus, apoptóza či transkripce genu [37]–[39]. Po objevení dostaly proteiny 

14-3-3 svůj název při analýze proteinů v hovězím mozku pomocí gelové permeační 

chromatografie a gelové elektroforézy [40].  

2.3.1 Isoformy  a struktura proteinů 14-3-3 

 

Proteiny 14-3-3 jsou exprimovány v buňkách všech eukaryotických organismů, 

mnoho organismů exprimuje odlišné isoformy proteinů 14-3-3. Zatímco nižší eukaryota, 

jako jsou např. kvasinky, obsahují pouze dva geny pro protein 14-3-3 (BMH1 a BMH2), 

vyšší eukaryotické organismy mohou exprimovat až 15 různých genů. V buňkách savců 

bylo dodnes identifikováno sedm genů kódujících různé isoformy. Byly označeny 

řeckými písmeny: β, ε, η, γ, τ, ζ a σ [41], [42]. První studie zabývající se strukturou 

proteinů 14-3-3, jejichž velikost byla odhadnuta na 30 kDa, potvrdily dimerní charakter 

a určily typ sekundární struktury monomeru proteinu14-3-3. Každý monomer se skládá 

z devíti antiparalelních alfa helixů, které tvoří charakteristický konkávní povrch 

schopný interagovat prostřednictvím amfipatických helixů H3, H7 a H9 [43], [44]. 

S výjimkou savčí isoformy sigma, která upřednostňuje tvorbu homodimeru, tvoří 

všechny isoformy proteinů 14-3-3 homodimery i heterodimery [45]. Struktura dimeru je 

tvořena specifickým centrálním kanálem přibližně 35 Å dlouhým, 35 Å širokým a 20 Å 

hlubokým. Vysoce konzervované oblasti se nachází uvnitř výše popsaného kanálu, na 

druhou stranu variabilní části dimeru proteinu 14-3-3 se nacházejí na povrchu (obrázek 

2.6 na straně 20) [46]. 
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Obrázek 2.6: Krystalová struktura lidské 14-3-3ζ (zeta), (PDB kód 1QJB,[54]). A) je stužková reprezentace 
krystalové struktury lidské 14-3-3ζ, jednotlivé helixy jsou očíslovány H1-H9; B) zobrazuje povrchovou reprezentaci 
14-3-3ζ (zeta), povrch je vybarven podle hodnot elektrostatického potenciálu. Převzato z [46]. 

Přestože z krystalových struktur jednotlivých lidských izoforem vyplývá, že jsou 

si velmi podobné i v případě navázaných svých vazebných partnerů, byly nalezeny malé 

strukturní rozdíly, a tím je různý vazebný úhel mezi monomery u každé isoformy [47]. 

Důsledkem rozdílů ve struktuře u různých isoforem je možnost vazby ligandů nebo 

vazebných partnerů o různé velikosti a tvaru povrchu. Další strukturní rozdíly mezi 

izoformami jsou různé délky a konformace helixů [48], nicméně již vyřešené struktury 

proteinů 14-3-3 samotných s jejich vazebnými partnery v komplexech byly pozorovány 

pouze malé změny struktury [46]. Toto má za následek pravděpodobně silná interakce 

mezi jednotlivými helixy u proteinů 14-3-3. Díky tomu mohou proteiny 14-3-3 vytvářet 

tzv. proteinové lešení, na kterém dochází k formování jejich vazebných partnerů [33]. 

Nejvíce variabilní oblastí proteinů 14-3-3 je jejich C-konec, jehož délka se 

pohybuje mezi 15 a 40 aminokyselinovými zbytky. Krystalová struktura C-konce u 

všech lidských 14-3-3 isoforem není známa vinou výše zmíněné vysoké míry variability. 

Bylo ovšem prokázáno, že 14-3-3ζ zkrácený o C-konec vykazuje vyšší afinitu 
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k testovaným ligandům [49]. Přepokládá se tedy, že C-konec interaguje s vazebným 

žlábkem proteinů 14-3-3 a tím slouží jako ochrana před nespecifickou vazbou nebo 

interakcí potenciálních nežádoucích ligandů [49], [50]. 

2.3.2 Funkce proteinů 14-3-3 

 

Jak už bylo v úvodu zmíněno, proteiny 14-3-3 ovlivňují mnoho dalších proteinů, 

které se účastní široké škály buněčných dějů a pro vazbu proteinu 14-3-3 se svým 

vazebným partnerem je nutná fosforylace. Proteiny 14-3-3 obsahují  fosforylovatelný 

serinový nebo threoninový zbytek nacházející se v fosforylačním motivu, který 

rozpoznán a dochází tak ke vzniku protein-proteinového komplexu [51], [52]. Jsou to 

tyto dva motivy: 

1.  R[S/Φ][+]pSXP  

2. RX[S/Φ][+]pSXP 

pS je symbol pro fosforylovaný serinový zbytek, symbol Φ značí aromatický 

aminokyselinový zbytek, symbol + je bazický aminokyselinový zbytek a symbol X 

značí jakýkoliv aminokyselinový zbytek s výjimkou cysteinu [53], [54]. Tyto dva 

vazebné motivy nejsou jediné motivy, které jsou zodpovědné za zprostředkování vazby. 

Takové mohou obsahovat fosforylované i nefosforylované aminokyselinové zbytky, se 

liší od výše zmíněných motivů [55]. Většina známých vazebných partnerů proteinů 14-

3-3 nesou ve vazebném motivu fosforylovatelný serinový zbytek, nicméně existují také 

proteiny, které mají místo fosforylovaný threoninový zbytek, příkladem jsou serotonin-

N-acetyltransferasa (AANAT) [56] a transkripční faktor FOXO (Forkhead box O3) [57].  

Vazební partneři 14-3-3 proteinů byly nalezeny ve všech eukaryotních buňkách a jsou 

jimi transkripční faktory, enzymy, proteiny cytoskeletu, signální molekuly či nádorové 

supresory. Tyto proteiny hrají velmi významné role v klíčových procesech regulace 

buněčných mechanismů (apoptóza, karcinogeneze u některých typů rakovin u člověka) 

[58].  
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2.3.3 Mechanismus působení proteinů 14-3-3 na vazebné partnery 

 

Výzkum proteinů 14-3-3 v posledních dekádách odhalil účast v mnoha 

biochemických procesech v široké škále organismů.  Díky souboru strukturních a 

biochemických dat byly klasifikovány tři mechanismy působení proteinů 14-3-3 na své 

vazebné partnery: A) přímá konformační změna cílového proteinu, B) maskování 

vazebného povrchu, C) Zprostředkování nových interakcí mezi cílovými proteiny 

(obrázek 2.7) [46]. 

 

Obrázek 2.7: Mechanismy působení proteinů 14-3-3 na své vazebné partnery. A) je změněna konfigurace cílového 
proteinu, B) maskováním vazebného povrchu cílového proteinu, C) slouží jako podpora pro interakci mezi 
cílovými proteiny převzato a upraveno z [46]. 

 První mechanismus je nejčastěji využíván při regulaci aktivity příslušných 

vázaných enzymů, do této skupiny se řadí i neutrální trehalasa. Druhý způsob, kdy 

protein 14-3-3 maskuje specifické motivy na daném proteinu, se vyskytuje při regulaci 

buněčné lokalizace nebo inhibici protein-proteinových či protein-ligandových interakcí, 

dále i interakce protein-DNA. Zmíněný mechanismus je také často využíván při ochraně 

proteinů před defosforylací nebo proteolytickou degradací. V posledním (třetím) 
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způsobu vytváří skupina proteinů 14-3-3 jakousi oporu či základnu pro interakci dvou 

různých proteinů, což je využíváno při stabilizaci multiproteinových komplexů [37], 

[59], [60].  

2.3.4 Kvasničné isoformy Bmh  

 

V Saccharomyces cerevisiae byly nalezeny dvě isoformy proteinů 14-3-3 - Bmh1 

a Bmh2, které mají z 93% stejnou aminokyselinovou sekvenci [61]. Oproti isoformám u 

vyšších eukaryot se zjistilo, že kvasničné isoformy Bmh1 a Bmh2 mají C-konec 

podstatně delší, obsahující polyglutaminovou sekvenci dosud neznámé funkce. Stejně 

jako proteiny 14-3-3 tyto isoformy existují ve stabilní formě dimeru [31]. Proteiny Bmh 

hrají důležitou roli v mnoha signálních drahách: regulace metabolismu glukosy, 

regulace buněčného cyklu, degradace DNA, vezikulární transport či syntéza trehalosy 

[61]. 

 

2.4 Inhibitory trehalas 
 

Jak už bylo popsáno výše, trehalosa hraje v životním cyklu hmyzu důležitou roli. 

Je základním zdrojem uhlíku, byla v hemolymfě hmyzu identifikována jako majoritní 

složka [9]. Proto inhibice hydrolýzy trehalosy je cílem výzkumu inhibitorů trehalas, 

některé mají potenciál k vývoji nových látek účinných jako insekticidy [10], [11]. 

Důležitou roli při návrhu nového inhibitoru (insekticidu) hraje specifita vazby. 

Molekula musí být designována tak, aby se specificky vázala pouze na hmyzí trehalasu 

a zároveň byla bezpečná pro rostliny a savce, jež mohou s inhibitorem přijít do styku 

[62]. Tyto inhibitory mají také využití při ve výzkumu proteinových struktur. Vazba 

inhibitoru studovaným enzymem nebo jeho konstruktem umožňuje sledovat změny 

struktury způsobené vazbou inhibitoru a tím studovat mechanismus reakce na 

molekulární úrovni [62]. Mezi nejúčinnější inhibitory trehalas se řadí pseudodisacharidy 

jako validoxylamin A a trehazolin, jež jsou znázorněny na obrázku 2.8 na straně 24 [63].  
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Obrázek 2.8: Sloučenina 1: trehalosa, sloučenina 2: validoxylamine A, sloučenina 3: trehazolin, 4: 1-thiatrehazolin 
jako příklady analogů treholosy, které mohou být použity jako inhibitory trehalas [64]. 

 Dalšími z nejvýznamnějších inhibitorů hydrolas je casuarin 

(1R,2R,3R,6S,7S,7aR)-3-(hydroxymethyl)-1,2,6,7-tetrahydroxypyrrolizidin) a jeho 

glukosidový derivát, který je připojen vazbou 6-O-α (obrázek 2.8).  

2.5 Krystalové struktury trehalasy z Escherichia Coli 
 

Dosud byla objasněna pouze jedna krystalová struktura a tou je trehalasa 

periplasmatické trehalasy Tre37A pocházející z bakterií kmene Escherichia coli, 

výzkum této trehalasy souvisel s vývojem nových inhibitorů trehalasy jako 

potenciálních insekticidů. Dosud je to jediná uveřejněná krystalová struktura z rodiny 

glykosidových hydrolas 37 (Tre37A).  

Trehalasa z Escherichia coli Tre37A obsahuje tzv. (α/α) 6 barel – strukturu 

podobnou strukturám dalších α-thoroidálních glykosidas, jako jsou například GH94 

chitobiosa-fosforylasa [65], GH15 glukoamylasa [66] nebo GH65 maltosa-fosforylasa 

[67]. Tyto enzymy (včetně Tre37A) patří do rodiny glukoamylas a katalyzují reakce 

charakteristické inverzí anomerní konfigurace substrátu [64]. Jak je vidět na krystalové 

struktuře trehalasy Tre37A (obrázek 2.9 na straně 25), její aktivní centrum je ukryté 

hluboko uvnitř její celkové struktury. Proto je pro přístup trehalosy a ochod glukosy z 

aktivního centra enzymu pravděpodobně nutná konformační změna celé této oblasti.  
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Obrázek 2.9: A) Krystalová struktura trehalasy Tre37A z  z Escherichia coli v komplexu s validoxylaminem vlevo, 
převzato z PDB, kód 2JF4 [64]; B) Krystalová struktura Nth z rodiny trehalas 37 z Escherichia Coli v komplexu s 1-
thiatrehazolinem vpravo, převzato z PDB bank, kód 2JG0 [64]. 

 Výše zobrazené modely krystalových struktur trehalasy 37 obsahují navázaný 

validoxylamin A (obrázek 2.9 A) a 1-thiatrehazolin (obr. 2.9 B). Dále byl stejný protein 

připravený v komplexu s casuarin-6-O-α-D-glukosidem a casuarin-6-O-α-D-

glukopyranosou [68]. 
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 Cíle práce 3
 

 Mutageneze, optimalizace exprese a purifikace různých konstruktů neutrální 

trehalasy pro krystalografii. 

 

 Měření enzymové aktivity neutrální trehalasy a jejích mutantních forem. 

 

 

 Určení ideálního pufru z hlediska stability pomocí DSF pro krystalografii. 

 

 

 Měření vazebné afinity Nth1 a jejích mutantních forem k trehalose pomocí 

diferenční skenovací fluorimetrie DSF a mikrotermoforézy MST. 

 

 Krystalizace vybraných konstruktů neutrální trehalasy v přítomnosti a 

nepřítomnosti trehalosy. 

  



27 
 

 Použitý materiál 4

4.1 Použité chemikálie 
 

2-(N-morfolino)ethansulfonová kyselina, MES 
  

Carl Roth 

1,4-dithiothreitol, DTT 

    

Carl Roth 

adenositrifosfát, ATP 

    

Sigma-Aldrich 

agar Luria-Bertani 

     

Carl Roth  

Agarosa 

      

Carl Roth  

Ampiclin 

      

Biotika 

azid sodný 

     

Sigma-Aldrich 

Bicin 

      

MERCK kGaA 

bromfenolová modř 

     

Sigma-Aldrich 

citrát sodný 

     

PENTA 

Coomassie Briliant Blue R 250, CBB R250 

  

SIGMA 

destilovaná voda vhodná pro PCR 

   

Top Bio  

dihydrát citrátu sodného 

    

LACH:NER 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 

  

PENTA 

dihydrogenfosforečnan draselný 

   

PENTA 

dodecylsulfát sodný, SDS 

    

Sigma-Aldrich 

Ethanol 

      

PENTA 

ethanol pro UV- spektroskopii 

    

PENTA 

ethylendiamintetraoctová kyselina, EDTA 

   

Carl Roth 

fenylmethylsulfonylfluorid, PMSF  

   

Carl Roth                         

Glycerol 

      

LACH:NER 

Glycin 

      

Carl Roth  

hydroxid draselný 

     

LACH:NER 

hydroxid sodný 

     

LACH:NER 

chloramfenikol 

     

Carl Roth                         

chlorid draselný 

     

PENTA 

chlorid sodný 

     

PENTA 

chlorid vápenatý 

     

PENTA 

Imidazol 

      

Carl Roth 

Isopropanol 

     

LACH:NER 

isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid, IPTG 

  

Sigma-Aldrich 

Kanamycin 

     

Duchefa Biochemie 

kyselina boritá 

     

PENTA 

kyselina citrónová 

     

PENTA 

kyselina chlorovodíková 

    

LACH:NER 

kyselina octová 

     

LACH:NER 

lysozym 

      

Carl Roth 

maltosa 

      

Carl Roth 
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médium Luria-Bertani, LB 

    

Carl Roth 

methanol 

      

PENTA 

N, N, N’, N’-tetraethylendiamin, TEMED 

  

Carl Roth 

octan amonný 

     

LACHEMA 

persulfát amonný 

     

Sigma-Aldrich 

Polyethylenglykol 400, PEG 400 

   
Sigma-Aldrich 

Rotiphorese Gel 30, směs akrylamidu a bisakrylamidu 37,5:1 

 

Carl Roth 

sacharosa 

     

Sigma-Aldrich 

síran amonný 

     

Sigma-Aldrich 

síran lithný 

     

Sigma-Aldrich 

síran nikelnatý 

     

PENTA 

thiamin-hydrochlorid 

    

Carl Roth 

trehalosa 

      

Sigma-Aldrich 

trihydrát octanu amonného 

    

PENTA 

tris(hydroxymethyl)aminomethan chlorid,Tris-

HCl 
  

Carl Roth  

tris(hydroxymethyl)aminomethan, Tris 

   

Carl Roth 

β-merkaptoethanol 

     

Carl Roth  

 

4.2 Použité přístroje 

   analytické váhy EG420-3NM 

 

KERN 

centrifuga 5804R  

 

Eppendorf 

centrifuga Mini Spin  

 

Eppendorf 

centrifuga Sigma 8K 

 

SIGMA 

centrifuga Z 300 

 

HERMLE labortech. 

centrifuga Z323K 

 

HERMLE labortech. 

FPLC-AKTA  

 

Amersham Bioscien. 

inkubátor 18 °C  

 

Lovibond 

inkubátor 37 °C  

 

MELAG 

Light cycler 480 II 

 

Roche 

magnetické míchačky VARIOMAG MAXI 

 

Thermo Scientific 

Monolith NT.115 

 

NanoTemper technologies 

peristaltická pumpa Ecoline 

 

Ismatec 

pH metr JENWAY 3505 

 

P-LAB 

set na SDS page elektroforézu 

 

BioRad 

set pro horizontální TBE elektroforézu 

 

Sigma Aldrich 

Sonicator3000 

 

Misonix 

termoblok  

 

typ BTD, Grant 

třepačka bakteriálních kultur 

 

Infors HT Multitron 

UV-VIS spektrofotometr Agilent 8453 

 

Agilent Technologies 

vodní lázeň  

 

Memmert GmbH 
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Vortex Zx3 

 

Velp Scientifica 

Vortex-GENIE2 

 

Scientific Industries 

zdroj napětí pro elektroforézu 

 

BioRad 

 

4.3 Ostatní materiál 

10× NEbuffer  New England BioLabs 

10× PfuUltraTM HF DNA polymerase Reaction Bufet Agilent 

10× pufr pro T4 DNA ligasu (s 10 mM ATP) New England BioLabs 

100× BSA (10 mg/ml)  New England BioLabs 

Amplex® Red Glucose/Glucose Oxidase Assay Kit   Invitrogen
TM

 

automatické pipety Eppendorf 

BamHI (20 000 U/ml) New England BioLabs 

centrifugační kyvety Carl Roth 

Color Burst standard na SDS-PAGE BioRad 

destička na LigthCycler Multiwell plate 96 Roche 

destičky pro krystalografii  Crystalgen 

dialyzační membrána Spectrum Laboratories 

DNA marker (Ladder 1 kb) – Sigma-Aldrich, USA Sigma Aldrich 

DNA primery Sigma Aldrich 

dNTP mix (10 mM) Invitrogen
TM

 

DpnI (20 000 U/ml) New England BioLabs 

Escherichia coli kmen BL21(DE3) Stratagene 

Escherichia coli kmen Rosetta(DE3) Stratagene 

Escherichia coli kmen TOP10  Invitrogen
TM

 

filtry SPARTAN13/0,45 RC Whatman 

fluorescenční barvivo SYPRO® Orange  Sigma-Aldrich 

fólie na destičku na LigthCycler 480 Sealing Foil Roche 

Gel Loading Solution (6× koncentrované barvivo) Sigma-Aldrich 

GelREDTM Nucleic Acid Gel Stain 10 000x Biotium 

Chelating Sepharose Fast Flow GE Healthcare 

kolona Hiload 26/600 Superdex
TM

 75  GE Healthcare 

kolona Superdex
TM

 200 10/300 GL  GE Healthcare 

kolonka pro niklovou chelatační chromatografii Bio-Rad 

koncentrátory Amicon Ultra Millipore 

křemenné kyvety Agilent Technologies 

kulatá krycí sklíčka Hampton Research 

laboratorní sklo Simax 

mikrostříkačka HAMILTON Hamilton 

mikrozkumavky P-LAB 

MonoQ Sepharosa pro aniontově výměnnou chromatografii  Amersham Biosciences 

MonoS Sepharosa pro kationtově výměnnou chromatografii  Amersham Biosciences 
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NotI (10 000 U/ml)   New England BioLabs 

nylonové filtry Whatman 

PfuUltraTM HF DNA Polymerase (2,5 U/μl) Agilent 

pipeta multikanálová Eppendorf 

PKA (cAMP-dependentní proteinkinasa)  Promega 

plasmid pRSFDuet-1  dar od E. Bouři 

program Unicorn 4.11  GE Healthcare 

sada pro izolaci DNA z agarosového gelu Fermentas 

sada pro izolaci DNA-Jetquick Plasmid Miniprep spin kit Genomed-GmbH 

set pro čištění DNA-GenEluteTM PCR Clean-Up Kit Sigma-Aldrich 

SP sepharose Amersham Bioscien. 

stříkačky B. Braun 

špičky Axygen 

T4-DNA ligasa (400 000 U/ml)  New England BioLabs 

Tib Tub zásobník 60 ml s víčkem Eppendorf 

víčko na zásobní destičku na pufry RITTER 

zásobní destička na pufry RITTER 
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 Experimentální metody 5
 

Experimentální část zahrnuje návrh, přípravu a expresi a purifikaci různých 

konstruktů katalytické domény neutrální trehalasy. Následuje biofyzikální 

charakterizace pomocí diferenční skenovací fluorimetrie, jež stanoví ideální pufr pro 

krystalizační testy. V další části následuje stanovení enzymové aktivity pNth1 a jejích 

mutovaných forem v přítomnosti proteinu Bmh1, dále následuje ověření vazby 

trehalosy na Nth1 WT, mutované formy a krystalografický konstrukt Nth1 153-751 

pomocí DSF a MST. V poslední fází je krystalizace konstruktů a difrakční testy.  

5.1 Příprava expresních konstruktů NTH1 
 

Pro studium struktury katalytické domény Nth1 bylo připraveno deset expresních 

konstruktů této části neutrální trehalasy s různými aminokyselinami na koncích o 

rozdílné relativní molekulové hmotnosti (tabulka 5.1 na straně 33). Konstrukty 

neobsahují nestrukturovanou N-koncovou část Nth1. Pro expresi žádaných konstruktů 

byl použit bakteriální expresní systém Escherichia Coli využívající plasmidy. Plasmid 

je malá kruhová molekula DNA o velikosti od 1000 do 7000 párů bazí, schopná 

autonomní replikace. Tyto plasmidy (vektory) zajišťují buňkám, které je nesou, 

rezistenci vůči určitému antibiotiku a cílenou expresi žádaného proteinu. Plasmidy 

obsahují ORI místo, které iniciuje replikaci plasmidu, gen pro rezistenci vůči antibiotiku, 

klonovací místo pro specifické štěpení restinkčními endonuleasami a promoter 

zajišťující transkripci vloženého genu (tzv. instertu). Pro konstrukty NTH1 byl vybrán 

plasmid pRSFDuet-1 (obrázek 5.1 na straně 32) nesoucí kromě sekvence pro N-

koncovou histidinovou kotvu i gen pro vysoce rozpustný protein G_B1 a štěpné místo 

umožňující odštěpení tohoto konce pomocí snadno vyrobitelné TEV proteasy. 
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Sekvence 6×His-G_B1-TEV: 

ATGAACAGCAGCCATCACCATCATCACCACATGCAGTACAAGCTTATCCTGAACGGTAAAAC

CCTGAAAGGTGAAACCACCACCGAAGCTGTCGACGCTGCTACCGCGGAAAAAGTTTTCAAA

CAGTACGCTAACGACAACGGTGTTGACGGTGAATGGACCTACGACGACGCTACCAAAACCT

TCACGGTAACCGAAAATAATAACAACAATAACAACAACAACAATGAAAACCTGTATTTTCA

GGGCGCCATGGGATCCTGCAGGCGGCCGC 

Obrázek 5.1: Schéma upraveného plasmidu pRSFDuet-1. Štěpné místo NcoI bylo odstraněno a vloženo na C-

konec, dále na stejné místo bylo vneseno štěpné místo pro TEV proteasu a celý protein označen na N-konci tzv. 

His-tagem. Sekvence je barevně rozlišena: His-tag, sekvence G_B1 proteinu, linker, štěpné místo pro TEV 

proteasu, místo pro klonování s restrikčními místy pro enzymy NcoI, BamHI, PstI a NotI. Mapa plasmidu byla 
převzata z (http://www.merckmillipore.cz). 

5.1.1 Predikce sekundární struktury proteinu 

 

Pro navrhnutí jednotlivých konstruktů Nth1 bylo nutné provést predikci 

sekundární struktury Nth1 WT. Tento krok je nezbytný pro určení oblastí daného 

proteinu, kterými je vhodné určit koncové aminokyseliny jednotlivých konstruktů. 

Výsledkem predikce sekundární struktury je přehledný obrázek s vyznačenými typy 

sekundárních struktur proteinu (alfa šroubovice, beta skládaný list či neuspořádaná 

struktura) s číselně označenými úseky aminokyselin. Na základě predikce sekundární 

struktury provedené v mé bakalářské práci [74] bylo navrženo deset konstruktů 

katalytické domény neutrální trehalasy s různými aminokyselinami na koncích a tím i 
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různou relativní molekulovou hmotností (tabulka 5.1). Schéma sekundární struktury je 

uvedeno v příloze A. 

Tabulka 5.1:  

   
Nth1 konstrukty 

Počet 
aminokyselin 

Relativní molekulová 
hmotnost (kDa)  

180-729 550 63 

202-729 528 60 

233-729 497 57 

260-729 470 54 

293-729 437 50 

180-751 576 66 

202-751 544 63 

233-751 523 60 

260-751 496 57 

293-751 463 53 

    

5.1.2 Klonování konstruktů NTH1 do pRSFDuet-1 

 

Všechny konstrukty byly vneseny do plasmidu pRSFDuet-1 mezi místa pro 

restrikční endonukleasy NcoI a NotI. Takto byla možná exprese jako fúzních proteinů 

s His-tagem na N-konci, navíc s vysoce rozpustným proteinem G_B1 a štěpným místem 

pro TEV proteasu, jež umožnila odštěpení  His-tagu z exprimovaného proteinu.   

5.1.3 Polymerázová řetězová reakce 

 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je metoda molekulární biologie, která 

umožňuje zmnožení určené DNA na principu replikace DNA. V tabulce 5.2 na straně 

34 jsou shrnuty jednotlivé kroky PCR. V první fázi o teplotě 95 °C došlo k  rozrušení 

vodíkových můstků v dvouvláknové templátové DNA, v další fázi při teplotě 55 °C 

následovalo nasednutí primerů na komplementární oblasti templátové DNA. 

V následující fázi docházelo k syntéze nových řetězců DNA ve směru od konce 5 ́ ke 

konci 3 ́(teplota se zvýšila na 68 °C). Po dokončení syntézy byla teplota znovu zvýšena 

na 95 °C a výše popsané fáze PCR byly opakovány ve třiceti cyklech (tabulka 5.3 na 

straně 34), během kterých docházelo k amplifikaci insertů NTH1.  
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Tabulka 5.2 

 

Příprava insertů metodou PCR množství 

DNA templát NTH1 2 µl 

1/10 primer NTH1 up 2,5 µl 

1/10 primer NTH1 down 2,5 µl 

10 x pufr pro Pfu 5 µl 

1,6 mM dNTP 3 µl 

H2O pro PCR 34 µl 

Pfu Ultra Polymerase  1 µl 
 

Tabulka 5.3 

Nastavení programu General 0 pro 

PCR 

teplota doba trvání 

95 °C 45 s 

55 °C 1 min 

72 °C 3 min 

72 °C 12 min 

4 °C po ukončení procesu 

 

5.1.4 Štěpení insertů NTH1 a plasmidu pRSFDuet-1 

 

Pro zaklonování DNA do plasmidu byly použity restrinkční endonukleasy. Tyto 

endonukleasy rozeznávají v molekule DNA specifické sekvence a ty následně štěpí. Při 

klonování úseků DNA do plasmidů jsou využívány restrinkční endonukleasy II. typu, 

které štěpí obráceně opakované (palindromické) sekvence a tím vytvářejí kompatibilní 

(lepivé) konce, jež mohou být spojeny ligasami. Při klonování konstruktů NTH1 do 

plasmidu pRSFDuet-1 byly použity restrinkční endonukleasy NotI a NcoI a T4-DNA 

ligasa.  

5.1.5 Horizontální TBE elektroforéza 

 

Pro kontrolu exprese plasmidu a jeho přečištění, kontroly úspěšnosti PCR a 

ligační reakce byla použita horizontální TBE elektroforéza v 1% agarosovém gelu 
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v přítomnosti TBE pufru. Tato metoda slouží k separaci molekul DNA podle velikosti. 

Záporně nabité molekuly DNA putují v agarósovém gelu k anodě, během migrace je 

elektroforetická mobilita nepřímo úměrná velikosti DNA molekul.  Pro přípravu gelu 

bylo smícháno 40 ml 1x TBE pufru (tabulka 5.5) s 0,4 g agarosy a 0,4 µl fluorescenční 

barvy Gelred
TM

, která zajišťovala vizualizaci DNA po ukončení elektroforézy. Roztok 

byl ihned přelit do formy určené pro přípravu gelu (8 cm x 7 cm x 1,5 cm) a před 

polymerací gelu zaveden plastový hřebínek pro vytvoření jamek pro příslušné vzorky (v 

případě přečištění naštípaného plasmidu byl plastový hřebínek oblepen lepicí páskou, 

vznikla tak velká jamka pro větší množství vzorku). Vzorky pro elektroforézu byly 

smíchány v mikrozkumavkách, podrobná příprava je v tabulce 5.4. Elektroforéza 

probíhala pod napětím 75 V po dobu 60 min, DNA byla vizualizována pomocí UV 

lampy.  

Tabulka 5.4 

Příprava vzorků pro horizontální TBE 

elektroforézu  vzorek 

Barvivo (Gel Loading 

Solution)  

Kontrola PCR, příprava insertů 5 µl 2 µl 

Přečištění DD štípaného vektoru 164 µl 30 µl 

Kontrola PCR, ligace plasmidu a insertu 3 µl 2 µl 

 

Tabulka 5.5 

  10 x TBE pufr 500 ml 

výsledná koncentrace odměřené množství 

0,9 M Tris 54 g 

0,9 M H3BO3 27,5 g 

0,02 M EDTA pH 8,0 20 ml 0,5 M EDTA pH 8,0 

doplněno H2O do 500 ml   
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5.1.6 Transformace metodou teplotního šoku 

 

Při přípravě konstruktů bylo nutné zajistit zmnožení plasmidu s vloženým 

konstruktem, v tomto případě byly použity kompetentní bakterie Escherichia coli kmen 

TOP 10, ze kterého je možná snadná izolace plasmidové DNA.  

Kompetetní buňky jsou uchovávané při -80 °C, před použitím byly rozmrazeny 

na ledu. Do mikrozkumavky umístěné na ledu byl přidán plasmid se zaklonovaným 

genem (3 µl) a rozmrzlé kompetentní buňky (30 µl). Směs byla ponechána na ledu 20 

min a následně byl proveden teplotní šok, během kterého byly bakterie transformovány 

plasmidem. Mikrozkumavka byla ponořena do vodní lázně o teplotě 42 °C na 45 s a 

poté ihned vrácena zpět na led a zde inkubována 2 min. Nakonec bylo přidáno LB 

médium (složení v tabulce 5.6), jemně promícháno se směsí buněk a plasmidu a 

mikrozkumavka byla umístěna do termostatu temperovaného na 37 °C. Po uplynutí 1 

hodiny byl obsah mikrozumavky přemístěn na sterilní Petriho misku s pevným LB 

agarem (tabulka 5.7) obsahující kanamycin o koncentraci 34 μg/ml. Další den byly 

narostlé bakteriální kolonie pomocí sterilní špičky přeneseny do 5 ml tekutého LB 

média, jež obsahovalo kanamycin o koncentraci 34 μg/ml.  

Tabulka 5.6 

 

 

 

 

 

Tabulka 5.7 

pevný LB agar 500 ml 

trypton 5 g 

NaCl 5 g 

kvasničný extrakt 2,5g 

agar 7,5g 

doplněno H2O do 500 ml   

 

  LB médium 1000 ml 

trypton 10 g 

NaCl 10 g 

kvasničný extrakt 5g 

doplněno H2O do 1000 ml   
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5.1.7 Izolace plasmidové a DNA pro konstrukty Nth1 

 

Pro izolaci plasmidové DNA z 5 ml kultur bakterií Escherichia coli byla použita 

komerčně dodávaná sada High Speed Plasmid Mini Kit. Podle instrukcí výrobce bylo v 

prvním kroku pomocí centrifugace (1 min; 14 000 rpm) odstraněno LB médium. 

V dalším kroku byla peleta usazených buněk pomocí pipety rozpuštěna v 200 μl PD1 

pufru obsahující RNAsu A, která degradovala přítomnou RNA.  Následovala lyze 

buněk přidáním 200 μl roztoku PD2  a inkubací mikrozkumavky při laboratorní teplotě 

po 2 min. Poté byl obsah mikrozkumavky zneutralizován pomocí 300 μl roztoku PD3 a 

centrifugován (3 min; 14 000 rpm). V dalším kroku byl supernatant pomocí pipety 

opatrně přemístěn na kolonku a centrifugován 30 s při 14 000 rpm, došlo k navázání 

DNA na kolonu. Obsah odpadních nádobek byl vylit, kolonky promyty 600 μl roztoku 

Wash buffer (obsahující ethanol) a centrifugovány 3 min při 14 000 rpm. Nakonec byly 

kolonky přendány do čistých mikrozkumavek a plasmidová DNA do nich eluována 

pomocí 50 μl elučního pufru předem zahřáté na teplotu 60-70 °C. 

5.1.8 Sekvenační analýza DNA 

 

Ověření úspěšnosti klonování všech konstruktů NTH1 bylo provedeno v 

Laboratoři sekvenování DNA při MBÚ AV ČR, v.v.i. 

5.2 Exprese a purifikace proteinů  

5.2.1 Transformace konstruktů NTH1 do kompetentních buněk 

 

Pro expresi rekombinantních proteinů byly použity kompetentní buňky 

Escherichia coli kmen BL21(DE3) nebo Rosetta(DE3), které se uchovávají v -80 °C. 

Před samotnou transformací byly vždy buňky rozmrazeny v ledové lázni. Následně 

v mikrozkumavce bylo na ledu 20 min. inkubováno 45 µl příslušných kompetentních 

buněk a 1 µl roztoku plasmidové DNA se zaklonovanou DNA kódující příslušný 

konstrukt proteinu. Poté byla mikrozkumavka přendána do vodní lázně o teplotě 37 °C 

na dobu 42 sekund a poté ihned vrácena zpět na led. Po dvou minutách inkubace na ledu 

bylo přidáno 300 µl LB média o teplotě 37 °C a vzniklá směs byla kultivována 

v třepačce při 37 °C a 190 rpm a následně vyseta na sterilní Petriho misky s pevným LB 
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agarem (tabulka 5.7 na straně 36) obsahujícího kanamycin. Misky byly umístěny do 

termostatu o teplotě 37 °C a zde ponechány přes noc.  

Další den byla jedna z narostlých bakteriálních kolonií přenesena sterilním 

očkem do zkumavek s tekutým LB médiem opět obsahujícím kanamycin o příslušné 

koncentraci. Tyto zkumavky inkubovány v třepačce o teplotě 37 °C a 190 rpm  přes noc. 

5.2.2 Příprava zásobních roztoků buněk  

 

LB médium obsahující namnožené buňky obsahující plasmid lze v přítomnosti 

kryoprotektantu zamrazit pro další exprese. Buňky byly uchovávány 

v přítomnosti  glycerolu o výsledné koncentraci 30% (v/v). Vždy bylo 

v mikrozkumavce smícháno 300 µl sterilního glycerolu a 700 µl LB média s bakteriemi, 

nesoucí plasmid s danou DNA kódující protein, kultivovanými přes noc v třepačce o 

teplotě 37 °C a 190 rpm.  

5.2.3 Exprese konstruktů a centrifugace 

 

Pro úspěšnou expresi daného konstruktu proteinu bylo nutné předpěstovat 

bakterie nesoucí plasmid v  tekutém LB médiu. Do zkumavky s 5 ml LB média bylo 

přidáno 5 µl zásobního roztoku kanamycinu o koncentraci 34 mg·ml
-1

 (výsledná 

koncentrace 34 µg·ml
-1

) a 5 µl zásobního glycerolového roztoku bakterií a zkumavka 

byla kultivována v třepačce přes noc při 37 °C a 190 rpm.  

Tato bakteriální kultura byla následující den přelita do 2 l skleněných bání s 900 

ml tekutého LB média obsahujícího kanamycin o výsledné koncentraci 34 µg·ml
-1

. 

Takto připravené báně byly umístěny do inkubátoru o teplotě 37 °C, kde při 190 rpm 

probíhal růst buněčné kultury. Během prvních hodin růstu bakterií byla průběžně 

měřena optická densita (OD) při 600 nm. Při hodnotě OD v intervalu 0,8-0,9 byl do 

báně přidán 1 ml 0,5 M IPTG (výsledná koncentrace 0,5 mM), pomocí IPTG byla 

spuštěna syntéza požadovaného konstruktu proteinu, exprese jednotlivých proteinů 

probíhala přibližně 20 hodin při teplotě 25 °C.  

Po uplynutí doby potřebné pro dostatečnou expresi požadovaných konstruktů 

proteinu byl obsah bání přelit do plastových kyvet a stočen za teploty 4 °C a 3500 rpm 
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po dobu 20 minut. Tímto se bakterie oddělily od LB média, které bylo vylito do odpadu 

a pelety s bakteriemi byly umístěny na led, rozpuštěny a homogenizovány pomocí 

vortexu v lysačním pufru (tabulka 5.8). Vzniklý koncentrát buněk byl přelit do 

plastových 45 ml uzavíratelných nádob a umístěn do -80 °C, takto nízká teplota 

podporuje následnou lyzi buněk při purifikačním procesu.  

Tabulka 5.8 

Lysační pufr 100 ml  

výsledná koncentrace odměřené množství 

1 x PBS 10 ml 10 x PBS 

1 M NaCl 5,84 g 

2 mM imidazol 0,0136 g 

4 µM β-merkaptoethanol 28 µl 

doplněno H2O do 100 ml   

 

Tabulka 5.9 

10 x PBS 1000 ml 

NaCl 80 g 

KCl 2 g 

K2PO4 2,4 g 

Na2PO4 · H2O 14,4 g 

NaN3 0,9 g 

doplněno H2O do 1000 ml   

 

5.2.4 Lyze buněk a  sonikace  

 

Vlastní purifikační proces začal lyzí rozmrazeného buněčného koncentrátu, 

přelitím do tlustostěnných kádinek a následnou inkubací s  lysozymem, který narušuje 

buněčnou stěnu bakterií. Inkubace probíhala za stálého míchání na magnetické 

míchačce po dobu 20 minut a při teplotě 4 °C. Krátce před rozbíjením buněk 

ultrazvukem byl do směsi přidán 1 ml 0,1 M PMSF (výsledná koncentrace 0,5 mM), jež 

inhibuje serinové proteasy a tím zabraňuje štěpení exprimovaného proteinu. Zmíněné 

množství PMSF bylo použito při purifikaci bakterií získaných z 3 l LB média.  
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Rozbíjení buněk ultrazvukem lyzát zahřívá, proto sonikace probíhala v ledové 

lázni. Lyzát byl vystaven ultrazvuku trvající 3 s, následovala 9 s pauza (v případě 

purifikace proteinu Bmh1ΔC M237Stop - dále jen Bmh1∆C - bylo trvání ultrazvuku 5 

s a 15 s pauza). Výkon sonikátoru byl nastaven na 57 W a celkový čas působení 

ultrazvuku dosáhl 15 minut. Během sonikace dochází k rozbíjení buněk, což se projeví 

změnou barvy lyzátu na šedou a snížením viskozity. Po sonikaci byl požadovaný 

protein oddělen od zbytků buněčných stěn, organel aj. pomocí centrifugace při 4 °C, 

13 500 rpm trvající 40 minut. Supernatant obsahoval směs proteinů včetně 

požadovaného konstruktu, tento roztok byl zpracován niklovou afinitní chromatografií.   

5.2.5 Niklová afinitní chromatografie 

 

Všechny konstrukty proteinu, které byly purifikovány, obsahovaly na svém N-

konci odštěpitelnou sekvenci obsahující šest histidinů za sebou (His-tag), díky nimž je 

možné použít v prvním purifikačním kroku niklovou afinitní chromatografii. Tato 

metoda využívá kovalentní interakce slabě záporně nabitých aminokyselinových zbytků 

histidinu s kladně nabitým kationtem niklu, který je součástí stacionární fáze použité 

kolony. Takto ukotvený protein byl přečištěn pufrem s nízkým množstvím imidazolu, 

nespecificky interagující proteiny byly odstraněny a následně protein byl eluován 

pufrem obsahující vyšší množství imidazolu, který zajistil vytěsnění proteinu ze 

stacionární fáze kolony. Kolona určená k niklové afginitní chromatografii byla naplněna 

přibližně 3 ml sepharosy v 20% EtOH pro spektrosokopii a připojena k peristaltické 

pumpě. Příprava kolony pro niklovou afinitní chromatografii proběhla následovně: na 

peristaltické pumpě byl nastaven průtok 30 ml·min
-1 

a kolona se sepharosou postupně 

promyta následujícími roztoky v uvedeném pořadí:  

1) 15 ml H2O 

2) 15 ml Stripp roztoku (0,5 M NaCl + 0,1 M EDTA pH 8,0) 

3) 20 ml H2O 

4) 50 ml 0,1 mol·dm
-3

 NiSO4 

5) 15 ml H2O 
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6) 20 ml pufru E (tabulka 5.10) 

Při promývání kolony síranem nikelnatým byl snížen průtok kolony na 25 

ml·min
-1

, aby se nikelnaté kationty kvantitativně navázaly na stacionární fázi. Po 

promytí kolony pufrem E byl průtok zastaven těsně nad sepharosou a tímto byla kolona 

připravena pro použití. Sepharosa s navázanými nikelnatými kationty byla pomocí 

platového kapátka přenesena k supernatantu z předchozí centrifugace a za stálého 

míchání a teplotě 4 °C inkubována 30 minut, aby se protein kvantitativně navázal na 

sepharosu. Poté byla směs supernatantu a sepharosy vrácena zpět do kolony pro 

chromatografii, průtok peristaltické pumpy nastaven na 20 ml·min
-1

. Následný krok 

zahrnoval promytí kolony s navázaným proteinem 400 ml 10% F pufru (obsahující 60 

mM imidazol), díky kterému byly ze sepharosy odstraněny nespecificky navázané 

proteiny a jiné makromolekulární nečistoty obsažené v lyzátu buněk. Poslední krok byla 

eluce proteinu, která byla provedena 15 ml pufru F (obsahující 600 mM imidazol, 

tabulka 5.11 na straně 42). Pufr F s proteinem byl jímán přibližně po 1 ml do 

mikrozkumavek umístěných na ledu.  

Po použití byla kolona regenerována následujícími roztoky: 50 ml destilované 

vody, 50 ml STRIPP roztoku (0,5 M NaCl + 0,1 M EDTA pH 8,0), 50 ml destilované 

vody a nakonec 25 ml 20% (v/v) ethanolu pro spektroskopii. Kolona byla uskladněna 

pro další použití pod přibližně 7 cm sloupcem 20% (v/v) ethanolu pro spektroskopii v 

lednici. 

Tabulka 5.10 

Pufr E 1000 ml 

výsledná koncentrace odměřené množství 

1 x PBS 100 ml 10 x PBS 

0,5 M NaCl 29,2 g 

1 mM imidazol 0,07 g 

2 µM β-merkaptoethanol 139 µl 

doplněno H2O do 1000 ml   
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Tabulka 5.11 

Pufr F 500 ml 

výsledná koncentrace odměřené množství 

1 x PBS 50 ml 10x PBS 

0,5 M NaCl 14,6 g 

0,6 M imidazol 20,4 g 

2 µM β-merkaptoethanol 69,5 µl 

doplněno H2O do 500 ml   

 

5.2.6 SDS-PAGE elektroforéza 

 

Pro kontrolu přítomnosti proteinu a jeho čistoty byla použita vertikální SDS-

PAGE elekroforéza v přítomnosti polyakrylamidu a dodecylsíranu sodného. Tato 

elektromigrační metoda separuje jednotlivé proteiny na základě jejich elektroforetické 

mobility a velikosti. SDS je zde denaturační činidlo, které navíc dává jednotlivým 

proteinům stejný záporný náboj, který je nepřímo úměrný jejich velikosti proteinů. 

Denaturované a záporně nabité proteiny putují v polyakrylamidovém gelu od katody 

k anodě, přičemž velké molekuly putují v gelu pomaleji než malé molekuly.  

 Příprava gelů a vzorků 5.2.6.1

V případě konstruktů Nth1 byly použity 5% zaváděcí gely a 12% separační gely, 

které mají schopnost separace proteinů mezi 35-60 kDa, pro Bmh1∆C 15% (rozlišovací 

schopnost pod 35 kDa). Pro přípravu gelu byly smíchány komponenty pro separační gel 

a roztok převeden mezi dvě utěsněná skla a ihned převrstven přibližně 2 ml 

isopropanolu. Po ztuhnutí roztoku byl odstraněn isopropanol a na separační gel byl 

nanesen roztok pro zaváděcí gel až po okraj skel a mezi skla byl ihned vložen plastový 

hřebínek, který vytvořil v gelu deset jamek pro vzorky.  Po ztuhnutí zaváděcího gelu 

byla skla s gelem přemístěna do držáku na gely a do nádoby pro elektroforézu. Vzorky 

byly připraveny následovně: k 10 µl roztoku proteinu v mikrozkumavce bylo přidáno 

5µl vzorkového pufru. SDS v tomto kroku denaturovalo proteiny ve vzorku. Poté byly 

vzorky naneseny do jamek zaváděcího gelu pomocí mikrostříkačky HAMILTON. Do 

první jamky bylo vždy zavedeno 8 µl roztoku molekulových standardů. Elektroforéza 

probíhala při 200 V, dokud obarvený vzorek nedoputoval ke konci gelu. Všechny 
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roztoky potřebné k přípravě a provedení SDS-PAGE jsou popsány v tabulkách 5.12-

5.17 na stranách 43-44. 

Tabulka 5.12 

Separační gel 12% 15% 

H2O 2,6 ml 1,75 ml 

pufr pro separační gel  2ml 2ml 

akrylamid/bis-akrylamid 30%/0,8% (w/v) 3 ml 3,75 ml 

10% (w/v) persulfát amonný 75 µl 75 µl 

TEMED 8 µl 8 µl 
 

Tabulka 5.13 

Zaváděcí gel 5% 

H2O 2,25 ml 

pufr pro separační gel 0,93 ml 

akrylamid/bis-akrylamid 30%/ 0,8% (w/v) 0,5 ml 

10% (w/v) persulfát amonný 75 µl 

TEMED 8 µl 

 

Tabulka 5.14 

Pufr pro separační gel 100 ml 

výsledná koncentrace odměřené množství 

1,5 M Tris pH 8,8 75 ml 

10% SDS 4 ml 

H2O 21 ml 
 

Tabulka 5.15 

Pufr pro zaváděcí gel  100 ml 

výsledná koncentrace odměřené množství 

1,5 M Tris pH 8,8 50 ml 

10% SDS 4 ml 

H2O 46 ml 
 

Tabulka 5.16 

Akrylamid/bis-akrylamid 100 ml 

Akrylamid 29,2 g 

Bis-akrylamid 0,8 g 

doplněno H2O do 100 ml   
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Tabulka 5.17 

5 x pufr pro přípravu vzorků   

1 M Tris pH 6,8  0,6 ml 

glycerol 1,87 ml 

10% (w/v) SDS 2 ml 

Β-merkaptoethanol 0,5 ml 

10% bromfenolová modř 1 ml 

H2O 0,9 ml 
 

Tabulka 5.18 

10 x Pufr pro elektroforézu 1000 ml 

výsledná koncentrace odměřené množství 

0,25 M Tris pH 8,3 30 g 

2 M glycin 144 g 

1% SDS 10 g 

doplněno H2O do 1000 ml   

 

 Vizualizace gelu 5.2.6.2

 

Gely byly nejprve po dobu 15 minut inkubovány v roztoku s Coomassie Brilliant 

Blue
R
 250 (tabulka 5.19) při teplotě 100 °C, čímž došlo k navázání barviva na proteiny 

v gelu. Následovalo odbarvení gelů pomocí odbarvovacího roztoku (tabuka 5.20), který 

se zahřál k varu.  

Tabulka 5.19 

Barvící roztok 1000 ml 

Coomassie Briliant Blue 1 g 

methanol 450 ml 

kyselina octová 100 ml 

H2O 450 ml 
 

Tabulka 5.20 

Odbarvovací roztok 1000 ml  

methanol 100 ml 

kyselina octová 100 ml 

H2O 800 ml 
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5.2.7 Dialýza a štěpení TEV proteasou  

 

Dialýza je děj, při kterém odchází k přechodu molekul z jednoho roztoku do 

druhého přes semipermeabilní membránu po koncentračním gradientu, tímto lze 

separovat molekuly na základě rozdílných velikostí. V případě proteinových purifikací 

je dialýza používána k očištění proteinů od nízkomolekulárních látek a dalších nečistot, 

které projdou póry semipermeabilní membrány. Membránu je nezbytné zvolit tak, aby 

její póry měly menší velikost než je velikost purifikovaného proteinu (v tomto případě 

14 kDa), jedině tak protein zůstane uvnitř dialyzační membrány a molekuly menší 

velikosti než póry mohou volně difundovat ve směru koncentračního gradientu do 

okolního pufru. Do dialyzační membrány byly přeneseny ty frakce z niklové afinitní 

chromatografie, které na gelu z SDS-PAGE vykazovaly dostatečné množství proteinu. 

Membrána s proteinem byla zajištěna svorkami a ponořena do 1 l kádinky s dialyzačním 

pufrem. Dialýza probíhala 2 hodiny za neustálého míchání dialyzačního pufru (tabulka 

5.21) s dialyzační membránou při teplotě 4 °C. 

Pro odstranění sekvence obsahující His-tag, která slouží pouze k izolaci proteinu 

z buněčného lyzátu byla použita TEV proteasa. TEV proteasa je endopeptidáza, jež 

specificky štěpí vazbu mezi glutaminem a glycinem. K roztoku sloučených frakcí 

proteinů bylo po dialýze přidáno odpovídající množství TEV proteasy. Na jeden mg 

konstruktu Nth1 bylo přidáno přibližně 250 U TEV proteasy, štěpení probíhalo 2 hod 

při 30 °C, poté byl protein dál dialyzován přes noc dle výše uvedeného postupu. 

Úspešnost štěpení TEV proteasou byla ráno zkontrolována pomocí SDS-PAGE. 

Tabulka 5.21 

Pufr pro dialýzu 1000 ml  

výsledná koncentrace odměřené množství 

20 mM TRIS pH 7,5 20 ml 1 M TRIS pH 7,5 

1 mM EDTA pH 8,0 2 ml 0,5 M EDTA pH 8,0 

150 mM NaCl 8,76 g 

2 mM β-merkaptoethanol 139 µl 

10% (w/v) glycerol 100 g 

doplněno H2O do 1000 ml   
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5.2.8 Iontově výměnná chromatografie 

 

Iontově výměnná chromatografie se používá k separaci nabitých částic díky 

elektrostatické interakci mezi stacionární fází kolony (sepharosa s kladně nebo záporně 

nabité skupiny). Kationtově výměnná chromatografie byla použita pro Nth1 WT a její 

mutantní formy D478A a E674A (dále Nth1). Izoelektrický bod (pI) Nth1 má po 

odštěpení N-terminálního konce obsahujícího histidinovou kotvu hodnotu pI=7,69. 

Nth1 předialyzovaná do pufru E, pH 6 (tabulka 5.22) nesla celkový kladný náboj a díky 

tomu bylo možné Nth1 zachytit na stacionární fázi. Izoelektrický bod Bmh1ΔC po 

odštěpení N-konce s histidinovou kotvou má pI=4,98. Díky tomu protein Bmh1 získal 

celkový záporný náboj po dialýze v pufru E pro aniontově výměnnou chromatografii o 

pH 8 (složení v tabulce 5.23 na straně 47).  

Metoda kationtově (resp. aniontově) výměnné chromatografie byla prováděna na 

přístroji FPLC-AKTA s použitím softwaru Unicorn 5.01. Po celou dobu metody byl 

průtok mobilní fáze (pufr E) udržován na 1 ml·min
–1

.  Eluce byla prováděna gradientem 

NaCl od 0 M do 1 M (0-100%), pomocí pufru F (pufr E + 1 M NaCl) pro kationtovou 

(resp. aniontovou) výměnu. Čistota jednotlivých frakcí (1 ml) byla analyzována pomocí 

12% separačního gelu pro SDS-PAGE pro Nth1 a 15% separačního gelu pro SDS-

PAGE pro Bmh1∆C (kapitola 5.2.6 na straně 42).  

Tabulka 5.22 

Pufr E pro kationtově výměnnou 

chormatografii   

výsledná koncentrace odměřené množství 

50 mM kyselina citrónová  10,5 g 

1 mM EDTA pH 8,0 2 ml 0,5 M EDTA pH 8,0 

2 mM DTT 0,306 g  

doplněno H2O do 1000 ml   
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Tabulka 5.23 

Pufr E pro aniontově výměnnou 

chormatografii   

výsledná koncentrace odměřené množství 

50 mM Tris; pH 8,0 50 ml 1 M Tris pH 8,0 

1 mM EDTA pH 8,0 

2 ml 0,5 M EDTA pH 

8,0 

2 mM DTT 0,306 g  

doplněno H2O do 1000 ml   

 

5.2.9 Koncentrování a filtrace 

 

Zakoncentrování roztoku proteinu po dialýze bylo nutné provést pro snížení 

objemu pro použití gelové permeační chromatografie. Ke koncentrování byl použit 

komerční koncentrátor s póry o velikosti 10 kDa. Koncentrátor s proteinem byl 

centrifugován při 4 °C, 2 400 rpm, s intervalem 2 min. Objem byl snížen přibližně na 1 

ml pro jeden nástřik. Posledním přípravným krokem pro gelovou permeační 

chromatografii bylo přefiltrování proteinu přes filtr SPARTAN 13/0,45 RC. 

5.2.10 Gelová permeační chromatografie 

 

Gelová permeační chromatografie (lépe z ang. Size Exclusion Chromatography) 

je posledním krokem purifikačního procesu. Princip této metody je v dělení molekul na 

základě jejich rozdílného hydrodynamického poloměru. K dělení dochází v koloně 

naplněné porézním gelem, promyté pufrem. Zrnitost gelu se různí, do pórů nemohou 

vniknout molekuly, které převyšují rozměry daného póru.  Nejdéle jsou na koloně 

zadrženy molekuly, pro které jsou přístupné všechny póry zrn gelu, a naopak molekuly, 

které do pórů zrn gelu vnikat nemohou, jsou eluovány nejdříve. Největší molekuly 

procházejí kolonou s nejkratším retenčním časem a nejmenší molekuly s nejdelším 

retenčním časem. 

Pro konstrukty Nth1 a Bmh1∆C byla použita kolona HiLoadSuperdex™75, pro 

mutantní formy Nth1 WT byla použita kolona Superdex
TM

200. Nejdříve byla daná 

kolona promyta přefiltrovaným pufrem (tabulka 5.24 na straně 48) a přefiltrovaný 
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protein byl nanesen do dávkovací smyčky. Rychlost průtoku kolony byla nastavena 0,5 

ml za minutu (dle parametrů kolony Superdex
TM

200) nebo 2,0 ml za minutu pro 

HiLoadSuperdex™75. Výstupní data byla zaznamenávána programem Unicorn 5.01. 

Jednotlivé proteinové frakce byly jímány do mikrozkumavek po 0,5 ml (pro 

Superdex
TM

200) nebo 1,5 ml (pro HiLoadSuperdex™75) a následně byla ověřena 

čistota jednotlivých frakcí pomocí SDS-PAGE (kapitola 5.2.6 na straně 42). 

Tabulka 5.24 

Pufr pro gelovou permeační chormatografii   

výsledná koncentrace odměřené množství 

20 mM Tris-HCl; pH 7,5 20 ml 1 M Tris-HCl pH 7,5 

150 mM NaCl 8,76 g 

2 mM DTT 0,306 g  

10% glycerol 100 g 

doplněno H2O do 1000 ml   

 

5.2.11 Měření proteinové koncentrace 

 

Koncentrace proteinů byly určeny pomocí stanovení absorbance při vlnové délce 

280 nm. Jako referentní vzorek byl použit pufr, ve kterém byly proteiny rozpuštěny. 

Koncentrace proteinů c byla spočítána podle Lambertova-Beerova zákona: 

𝐴 =  𝜀𝑐𝑙 

l je délka optické dráhy a ε je molární absorpční koeficient, který byl pro každý 

konstrukt Nth1 určen na základě jejich primární struktury pomocí softwaru ProtParam 

na http://www.expasy.org.  

5.2.12 Fosforylace  

 

 Proteiny Nth1, které byly připraveny pro tvorbu komplexů s proteinem Bmh1∆C, 

bylo nutné fosforylovat pomocí PKA. Fosforylace probíhala v pufru obsahujícím 20 

mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 2 mM DTT a 10% (w/v) glycerol. Před 

samotnou fosforylací byla nejdříve určena koncentrace proteinu (kapitola 5.2.11) a poté 

vypočítána jeho hmotnost v mg. Pro fosforylaci byl použit 50 mM zásobní roztok ATP 

(výsledná koncentrace byla 0,75 mM) a dále byl k určenému objemu roztoku proteinu 

http://www.expasy.org/
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přidán zásobní roztok 1 M MgCl2 (výsledná koncentrace byla 20 mM). Jako poslední 

byla k proteinu přidána komerčně vyráběná PKA v poměru 80 U na 1 mg 

fosforylovaného proteinu (výrobce uvádí aktivitu PKA v jednotkách U μl
–1

). 

Fosforylace probíhala ve sterilní zkumavce po dobu 2 h při 30 °C a následně přes noc 

při teplotě 4 °C.  
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5.3 Biochemická a biofyzikální charakterizace konstruktů Nth1 
 

Pro objasnění struktury Nth1 a ověření vazby trehalosy na Nth1 a Nth1 

v komplexu s Bmh1∆C bylo využito několik biofyzikálních metod. 

5.3.1 Nativní TBE elektroforéza 

 

Schopnost pNth1 WT a fosforylovaných mutantních forem Nth1 tvořit komplex 

s proteinem Bmh1∆C byla ověřena pomocí nativní TBE elektroforézy. Nejprve byl 

připraven roztok pro 12% (v/v) polyakrylmidový gel (tabulka 5.25 a tabulka 5.26 na 

straně 51), který byl umístěn mezi dvě skla na speciálním stojanu, do vrchní části gelu 

bylo vytvořeno pomocí plastového hřebínku 10 jamek pro nanesení vzorku.  

Vzorky vždy obsahovaly 5 µl vzorkovacího pufru (tabulka 5.26 na straně 51), 

dále 30 pmol pNth1 WT (nebo mutantní formy) a 60 pmol Bmh1∆C. Vzorky byly 

inkubovány 1 hodinu na ledu. Jednotlivé komplexy byly připravovány tak, aby výsledný 

molární poměr byl vždy 1:2 (pNth1:Bmh1), stejný poměr byl dodržen i pro mutantní 

formy Nth1. Elektroforéza vzorků probíhala přibližně 3,5 h při napětí 150 V, přičemž 

byla elektroforetická nádoba umístěna v nádobě s ledem. Po skončení byl gel obarven a 

odbarven stejným způsobem, jak bylo popsáno v kapitole 5.2.6.2 na straně 44. 

Tabulka 5.25 

12% (v/v) polyakrylamidový gel   

výsledná koncentrace odměřené množství 

Akrylamid/bisakrylamid 4 ml 

10 x TBE pufr 1 ml 

10% (w/v) persulfát amonný 75 μl 

TEMED 8 μl 

H2O  4,95 ml 
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Tabulka 5.26 

5x pufr pro přípravu vzorků   

10x TBE pufr 1 ml 

glycerol 3 ml 

10% bromfenolová modř 1 ml 

H2O 5 ml 

 

5.3.2 Stanovení enzymové aktivity pNth1 WT, mutantních forem pNth1 a 

konstruktu Nth1 pro krystalografii 

 

Pro stanovení enzymové aktivity pNth1 WT, jejích mutantních forem a 

konstruktu pro krystalografii byla použita komerční sada Amplex® Red 

Glucose/Glucose Oxidase Assay Kit. Principem této metody je stanovení koncentrace 

glukosy vzniklé hydrolýzou trehalosy enzymem Nth1. Tato D-glukosa je 

glukosaoxidasou přeměněna na D-glukonolakton. Dále vzniká peroxid vodíku, který je 

substrátem pro reakci s bezbarvým činidlem Amplex
®
 Red katalyzovanou křenovou 

peroxidasou za vzniku fluorescenčního produktu resorufinu, který je 

spektrofotometricky detekován při vlnové délce 571 nm. 

 Před samotným měřením byly všechny proteiny dialýzou zbaveny redukčních 

činidel (DTT nebo β-merkaptoethanol). Pufr pro tento pokus obsahoval 20 mM Tris-

HCl pH 7,5, 150 mM NaCl a 10% (w/v) glycerol. Dialýza probíhala 5 hod, 4 °C a poté 

bylo dialyzační střevo přendáno do čerstvého pufru o stejném složení a dialýza 

probíhala přes noc při 4 °C.  Po dialýze byla stanovena přesná proteinová koncentrace 

(kapitola 5.2.11 na straně 48). Zásobní roztok činidla Amplex® Red Glucose/Glucose 

Oxidase byl připraven dle návodu výrobce. Pro měření byla použita časově omezená 

hydrolýza trehalosy pomocí Nth1, při kterém vždy stejné množství enzymu 

katalyzovalo štěpení stejného množství trehalosy. Nejdříve byly do mikrozkumavek 

připraveny vzorky proteinů o objemu 40 μl. Každý vzorek obsahoval pNTh1 WT, 

konkrétní mutantní formu Nth1 nebo konstrukt Nth1 153-751 o výsledné koncentraci 

100 nM. Dále vzorky obsahovaly kationty Ca
2+

 (výsledná koncentrace 10 mM) a 

protein Bmh1∆C (výsledná koncentrace 15 μM). Před samotnou reakcí byly vzorky 

inkubovány pět minut ve vodní lázni o teplotě 30 °C. Při každém měření s roztokem 

činidla Amplex
®
 Red Glucose/Glucose Oxidase byla naměřena nová kalibrační křivka 
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pro stanovení koncentrace vzniklé glukosy. Každá kalibrační křivka obsahovala šest 

bodů, každý reprezentoval vzorek s přesnou koncentrací glukosy (0 μM, 24 μM, 56 μM, 

80 μM, 120 μM a 160 μM). 

 Enzymová reakce byla zahájena přidáním 10 μl 150 mM trehalosy a probíhala 

po dobu 30 s při 30 °C za stálého míchání. Po uplynutí reakčního času byla hydrolýza 

trehalosy zastavena povařením vzorku, kdy došlo k denaturaci enzymu. Stejný postup se 

opakoval s kontrolním vzorkem, který neobsahoval trehalosu i se vzorky pro kalibrační 

křivku. Po povaření byly všechny vzorky umístěny do nádoby s ledem. Pro stanovení 

glukosy bylo ke každému vzorku, vzorkům kontrolním i kalibračním přidáno 50 μl 

činidla Amplex
®
 Red Glucose/Glucose Oxidase a všechny vzorky byly následně 40 min 

inkubovány v termobloku při teplotě 37 °C. Poté vzorky přendány na led a byla 

změřena jejich absorbance při vlnové délce 571 nm proti vzorkům obsahujícím nulovou 

koncentraci trehalosy. Měření absorbance u vzorků pro kalibrační křivku bylo 

provedeno také oproti vzorku s nulovou koncentrací glukosy. 

 Specifická aktivita enzymu pNth1 byla stanovena a vyjádřena jako látkové 

množství glukosy vyprodukované za 1 min jedním miligramem proteinu (μmol·glc·min
–

1·mg
–1

). 

5.3.3 Diferenční skenovací fluorimetrie 

 

Diferenční skenovací fluorimetrie (DSF, thermofluor) je rychlou a současně 

poměrně jednoduchou metodou např. pro nalezení stabilizujícího purifikačního pufru 

pro krystalografické konstrukty, pro výzkum vlivu ligandů na stabilitu proteinů nebo 

pro porovnání vlivu mutací na teplotní stabilitu mutantních forem určitého proteinu [69], 

[70]. Tato metoda byla patentována M. W. Pantolianem v roce 2000. Tato metoda není 

náročná na instrumentaci, na množství vzorku nebo ligandů a výsledky jsou k dispozici 

za několik hodin. Principem DSF je měření změny fluorescence po během tepelného 

gradientu (20 °C-95 °C), kdy dochází k postupné denaturaci studovaného proteinu a tím 

k navázání fluorescenčího barviva SYPRO
® 

Orange. Fluorescence je minimální za 

přítomnosti sbaleného proteinu, zde dochází k zhášení fluorescence SYPRA
®
 Orange 

vodným prostředím. Během zvyšování teploty dochází k rozbalování proteinu a 

navazování fluorescenční barvy na odkryté hydrofobní oblasti (obrázek 5.2 na straně 
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53) a poté následuje úplná tepelná denaturace proteinu a tím k poklesu fluorescence, 

výsledkem je charakteristická křivka, ze které lze odečíst teplotu tání (Tm), která 

charakterizuje stabilitu zkoumaného proteinu v určeném prostředí. 

 

Obrázek 5.2: Charakteristický průběh měření při diferenční skenovací fluometrii. Na začátku měření je protein ve 
své nativní konformaci a barvivo SYPRO volně v roztoku. Následuje navázání barviva a zvýšení intenzity 
fluorescence a poslední fází měření je tepelná denaturace proteinu, kdy dochází k poklesu fluorescence. Převzato 
a upraveno z http://www.bio.anl.gov/molecular_and_systems_biology. 

 

 Optimalizace složení finálního pufru 5.3.3.1

 

Zkoumané konstrukty Nth1 musely být nejprve zakoncentrovány na vyšší 

koncentraci, pro Nth1 180-751 na 5 mg·ml
-1

 a pro Nth1 233-751 na 3 mg·ml
-1

. Zásobní 

roztok SYPRO
®
 Orange (5000x koncentrovaný) byl podle návodu výrobce ředěn 

v poměru 1:24. Do každé jamky bylo přidáno 10,5 µl destilované vody, 12,5 µl 

zkoumaného pufru, 1µl zředěného SYPRO
®

 Orange a 1 µl proteinu. Celkový objem byl 

25 µl. Finální koncentrace proteinů v reakci byla následující: 0,2 mg·ml
-1

 (konstrukt 

Nth1 180-751); 0,12 mg·ml
-1

 (konstrukt Nth1 233-751). Vzorky byly míchány a měřeny 

v bílých plastových destičkách obsahujících 96 jamek, které byly přelepeny fólií pro 

zachování konstantního reakčního objemu. Stabilita proteinu v závislosti na složení byla 

testována v 21 různých 100 mM pufrech (rozsah hodnot pH od 4,5 do 9,0) a to současně 

v přítomnosti a nepřítomnosti 200 mM NaCl (tabulka 5.28 na straně 54), série 

testovaných podmínek byla připravena již pro testování konstruktů Nth1 během mé 

bakalářské práce [74]. Složení původního pufru je v tabulce 5.24 na straně 48.  
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Tabulka 5.27 

100 mM pufr pH 

octan sodný 4,5 5,0 
 

dihydrát citrátu trisodného 4,7 
  

dihydrogenfosforečnan draselný 5,0 6,0 7,0 

dihydrát dihydrogenfosforečnanu 

sodného 
5,5 6,5 7,5 

MES 5,8 6,2 6,5 

HEPES 7,0 8,0 
 

octan amonný 7,3 
  

Tris 7,5 8,0 8,5 

Imidazol 8,0 
  

Bicin  8,0 9,0 
 

původní pufr 7,5     

 

Teplotní gradient v programu Roche LightCycler 480 SW 1.5 software byl 

nastaven od 20 °C do 95 °C s rychlostí zvyšování teploty 0,01 °C. Intenzita 

fluorescence byla měřena při vlnové délce 580 nm, excitační vlnová délka byla 465 nm. 

Teploty tání (Tm) odpovídají inflexním bodům křivek tání a byly odečteny jako minima 

první záporné derivace těchto křivek manuálně s pomocí softwaru Roche LightCycler 

480 SW 1.5.  

 Testování vlivu přítomnosti trehalosy 5.3.3.2

 

Diferenční skenovací fluorimetrie byla také použita k ověření vlivu trehalosy na 

zkoumané proteiny: konstrukty pro krystalografii Nth1 180-751 a Nth1 233-751, Nth1 

WT a její mutantní formy Nth1 D478A a E674A. Proteiny byly testovány při 

koncentraci 0,2 mg·ml
-1

 za nepřítomnosti trehalosy a za přítomnosti trehalosy o různých 

koncentracích (5, 10, 15, 20, 25 a 30 mM). Pro negativní kontrolu byl pokus proveden a 

za přítomnosti maltosy a sacharosy, oba disacharidy o stejné koncentraci jako trehalosa. 

Do každé jamky bylo přidáno 22 µl konkrétního studovaného proteinu, 2 µl trehalosy 

rozpuštěné v pufru (vždy různá koncentrace ligandu) a 1µl zředěného SYPRO
® 

Orange. 

Celkový objem byl opět 25 µl. Další postup je uveden v kapitole 5.3.3.1. Získané 

hodnoty Tm v závislosti na koncentraci trehalosy byly vyneseny do grafu.  
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5.3.4 Mikrotermoforéza 

 

Mikrotermoforéza (MST) je metoda pro kvantifikaci interakcí mezi 

biomolekulami. Principem MST je indukovaný pohyb molekul v teplotním gradientu, 

který silně závisí na velikosti, náboji, hydratačním obalu a konformaci molekuly. 

Velkou výhodou oproti jiným technikám je malá spotřeba vzorku a možnost měření KD 

(vazebné konstanty) i u slabě se vážících ligandů/vazebných partnerů. MST je možné 

použít pro širokou škálu měření: interakce oligonukleotidů, protein-DNA interakce, 

protein-protein interakce, intrakce/vazba proteinu s malými molekulami (reakční 

substráty nebo inhibitory) a protein- lipozom interakce [71]. 

Principem této metody je měření změn fluorescence vzorku umístěným ve 

skleněné kapiláře. Během experimentu se používá infračervený laser (IR laser) k 

vytvoření lokálnímu teplotnímu gradientu v roztoku se studovanou molekulou, jeho se 

zvýší o 2-5 °C. Vzniklý teplotní gradient indukuje termoforetický pohyb molekul 

v roztoku. Tím dochází ke změnám fluorescence, které jsou zaznamenány detektorem. 

Průběh experimentu je následující: na začátku pokusu je fluorescence ve vzorku 

detekována v nepřítomnosti teplotního gradientu. Po 5 sekundách je kapilára se 

vzorkem zaměřena IR-laserem, čímž dochází ke vzniku teplotního gradientu. To 

způsobí počáteční strmý pokles fluorescenčního signálu - tzv. T-Jumpu. Po T-Jumpu, 

dochází k pomalejší termoforéze, vyčerpání fluoroforů. Jakmile se IR-laser deaktivuje, 

lze pozorovat reverzní T-Jump a následně zpětná difuze fluorescenčních molekul 

(obrázek 5.3 na straně 56).  
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Obrázek 5.3: A) Schéma instrumentace pro mikrotermoforézu: Pomocí infračerveného laseru je vytvořen lokální 
tepelný gradient v kapiláře obsahující zkoumaný vzorek. Objektivem se sledován a kvantifikován pohyb molekul 
pomocí kovalentně navázaných fluorescenčních sond, fúzních fluorescenčních proteinů nebo tryptofanové 
fluorescence. B) V počátečním stavu je vzorek v tepelné rovnováze s okolím a fluorescence skenovaného objemu 
je konstantní. Ihned po zapnutí IR laseru je vytvořen lokální tepelný gradient, což vede k nárůstu difuze molekul 
ve vzorku a dochází k poklesu fluorescence. Po vypnutí laseru dochází k postupnému návratu do tepelné 
rovnováhy a intenzita fluorescence stoupá na původní hodnotu díky zpětné difuzi molekul do měřeného objemu. 
Převzato a upraveno z http://www.nanotemper-technologies.com/technologies/mst-technology/. 

 Mikrotermoforéza je velmi citlivá na změny v molekulárních 

vlastnostech, v případě vazby ligandu/inhibitoru je vyvolána změna ve fluorescenci, 

která je použita pro stanovení disociační konstanty KD. Za tímto účelem je připravena 

série roztoků ligandu o vzrůstající koncentraci, ve směsi je dále cílová molekula 

o  konstantní koncentraci, roztok je vložen do příslušných kapilár a následně je měřen. 

Změny ve fluorescenci se pak vynesou oproti koncentraci ligandu a jsou použity k 

odvození vazebné konstanty. 

Pro měření byly Nth1 WT, mutantní formy Nth1 a konstrukt pro krystalografii 

předialyzovány oproti pufru obsahující 20 mM Tris pH 7,5; 150 mM NaCl; 10 mM 

CaCl2; 5 mM DTT a 10 % glycerol. Před samotným měřením bylo nutné zjistit vhodnou 

výslednou koncentraci proteinu. Za tímto účelem byly připraveny vzorky obsahující 

pufr, dva vzorky trehalosy o dvou koncentracích a tři vzorky se vzrůstající koncentrací 

proteinu (0,5 µM, 1,0 µM a 1,5 µM). Následně byla vytvořena dvojková ředící řada 

roztoku trehalosy v rozsahu 7,6 µM-250 mM a protein o finální koncentraci 1 μM, jež 

byla shledána jako nejvhodnější pro další experimenty. Vzorky byly centrifugovány 10 

min (15 000 rpm, 10 °C) a nasáty do skleněné kapiláry o vhodných optických 
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vlastnostech, kapiláry byly vloženy do speciálního držáku a následně do přístroje 

Monolith NT.115. Přístroj byl ovládán pomocí operačního softwaru NT control. 

Automaticky proběhl průzkum (CapScan) kapilár a byla zvolena vhodná intenzita laseru. 

Měření mikrotermoforézy a stanovení disociačních konstant probíhalo na 

Biotechnologickém ústavu AVČR v Biocevu ve Vestci.  

5.3.5 Proteinová krystalografie 

 

Krystalografie proteinů je biofyzikální metoda využívaná pro určení prostorové 

struktury bílkovin. Přibližně 90% vyřešených struktur zveřejněných v PDB (Protein 

data bank) bylo objasněno pomocí metody proteinové krystalografie, ostatní pomocí 

nukleární magnetické rezonance. Proteinová krystalografie poskytuje modely 

molekulární struktury s vysokým rozlišením. Toto vysoké rozlišení poskytuje informace 

o interakci mezi jednotlivými atomy, proto lze na základě strukturního modelu objasnit 

reakční mechanismus enzymu nebo započít výzkum nového léku.  

Krystalizace proteinu je zásadním krokem k úspěšnému vyřešení proteinové 

struktury. Je to důležitý krok, kdy dochází ke snižování rozpustnosti proteinu za 

přítomnosti srážedel. Cílem krystalizace je, aby protein uspořádal pravidelnou 

periodickou strukturu - krystal. Úspěšná krystalizace závisí na komplexních slabých 

interakcích mezi molekulami proteinu a interakcí mezi proteinem a molekulami 

rozpouštědla, dále závisí na dalších faktorech jako pH rozpouštědla, teplota a 

koncentrace proteinu. Tyto interakce zahrnují celkový náboj proteinu či jeho míru jeho 

flexibility. Problém s krystalizací proteinu představují jeho nestrukturované (flexibilní) 

části, je tudíž nutné tyto sekvence vyřadit. Nároky na kvalitu proteinu jsou poměrně 

vysoké; vysoká čistota proteinu (více než 95%) a stabilita proteinu, ta je zajištěna 

čerstvě připraveným proteinem, jen malá část degradovaného či agregovaného proteinu 

může zabránit úspěšné krystalizaci [72]. 

Postupně bylo vyvinuto několik technik pro přípravu krystalů proteinů (obrázek 

5.4 na straně 58), všechny zahrnují působení srážecích činidel: soli, vyšší alkoholy 

(PEG, glycerol) ionty těžkých kovů (např. lithium), které z nich mohou být použity i 

jako kryprotektanty při mrazení hotových krystalů.  
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Obrázek 5.4: Schéma pěti nejčastěji používaných metod přípravy proteinových krystalů: Zleva-metoda visící 
kapky, metoda sedící kapky, metoda krystalizace pod vrstvou oleje, mikrodialýza a metoda volné difuze [72]. 

Metoda visící kapky: Krystalizace probíhá v kapce, která visí na vnitřní straně 

krycího sklíčka, které je umístěno nad rezervoárem se srážecím roztokem. Krycí sklíčko 

je k otvoru pevně připevněno a utěsněno pomocí silikonového oleje nebo vazelíny. 

Metoda sedící kapky: Krystalizace také probíhá v krystalizační destičce, je kapka 

umístěna ve stojánku, který se nachází uprostřed otvoru určeného pro srážecí činidlo. 

Tato metoda se často používá pro testování široké škály krystalizačních podmínek za 

použití krystalizačních robotů. Metoda krystalizace pod vrstvou oleje: tady probíhá 

difuze rozpouštědla přes vrstvu parafínového oleje. Mikrodialýza: tato metoda využívá 

difúze molekul srážedla přes semipermeabilní membránu, tímto lze získat velké krystaly 

proteinu.  Metoda volné difuze: Roztok proteinu umístěn do skleněné kapiláry, ve které 

je v kontaktu s roztokem srážecího činidla, je zde vidět rozhraní mezi roztokem vzorku 

proteinu a roztokem srážecího činidla. Postupem času se roztok vzorku proteinu a 

srážecího činidla promíchávají a v místě rozhraní, dochází k postupné krystalizaci [72]. 

Proteinové krystaly jsou jako jiné organické molekuly citlivé na rentgenové záření, 

které je ovšem nutné pro úspěšné vyřešení proteinové struktury.  Toto silné záření může 

kompletně zničit celý krystal. Při interakci rentgenového záření s krystalem vznikají 

volné radikály, které rozrušují pravidelně uspořádané molekuly proteinu v krystalu. 

Z tohoto důvodu je nezbytné krystaly chránit a to zamrazením v tekutém dusíku (jež se 

také používá při samotném sběru dat). Zmrazení v tekutém dusíku musí být provedeno 
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velmi rychle, aby se zabránilo tvorbě nežádoucích krystalů vody. Dalším způsobem, jak 

zabránit tvorbě ledu a celkové ochrany krystalů před vnějšími vlivy je použití 

kroprotektantu. Kryoprotektant je nejčastěji malá organická molekula, nejvíce používané 

včetně běžně užívaných koncentrací jsou uvedeny v tabulce 5.28 [73]. Při samotném růstu 

krystalů se používají obdobné sloučeniny, které současně vznikající krystal chrání před 

degradací.  

Tabulka 5.28 

      Typ kryoprotektantu   Koncentrace (%) 

Glycerol 

   

13-30 (v/v) 

Ethylenglykol 

  

13-30 (v/v) 

Polyethylenglykol 400 

 

25-35 (v/v) 

Xylitol 

   

22 (w/v) 

(2R,3R)-butan-2,3-diol  

 

8 (v/v) 

Erythritol  

  

11 (w/v) 

Glukosa 

   

25 (w/v) 

2-methyl-2,4pentandiol   20-30 (v/v) 

 

Přibližně polovina objemu proteinového krystalu je tvořena kanály, které 

obsahují neuspořádané molekuly rozpouštědla, množství rozpouštědla je až 50%, navíc 

míra neuspořádanosti bývá vysoká v porovnání s anorganickými krystaly, proto jsou 

hodnoty rozptylu rentgenového záření takových krystalů nižší. Je tedy potřeba použít 

zdrojů rentgenového záření s vysokou intenzitou (použití rotační anody nebo zdrojů 

synchrotronového záření). Krystal v nylonovém očku je umístěn do dráhy rentgenového 

paprsku, současně je chráněn proudem par tekutého dusíku. Paprsky rentgenového 

záření rozptýlené proteinovým krystalem jsou zachytávány detektorem. Získaná data 

jsou zpracována Fourierovou transformací do mapy elektronových hustot, která 

charakterizuje rozmístění atomů uvnitř krystalu. V další fázi řešení je nutné určit 

počáteční fáze strukturního faktoru, protože část informace o struktuře se ztrácí při 

vyhodnocování difrakčních dat (tzv. fázový problém). Řešení fázového problému je 

možné několika způsoby: metoda molekulárního narazení (využití podobnosti se 

známou proteinovou strukturou, nebo se fáze určí experimentálně pomocí metody 

anomálního rozptylu či izomorfního nahrazení [72]. 
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Obrázek 5.5: Schéma postupu při řešení proteinové struktury. Do dráhy rentgenového paprsku je umístěno 
nylonové očko s krystalem, dále je provedena difrakce a detekce rozptýleného záření. Následně je provedena 
Fourierova transformace za účelem získání elektronové hustoty. Pak lze vytvořit model struktury proteinu (např. 
stužková reprezentace). Převzato a upraveno z [72]. 

 Příprava krystalů proteinu 5.3.5.1

 

Proteinová krystalografie je prováděna na dvou konstruktech katalytické 

domény Nth1: Nth1 153-751 za přítomnosti 200 mM trehalosy a Nth1 180-751 za 

nepřítomnosti trehalosy. Byla použita metoda visící kapky, koncentrace Nth1 153-751 

byla 7,0 mg·ml
−1

 v pufru obsahujícím 1 mM octan amonný (pH 7,3), 150 mM NaCl, 5 

mM DTT a 10% (w/v) glycerol a koncentrace konstruktu Nth1 180-751 byla 7,38 

mg·ml
−1

 v  1 mM Tris-HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 5 mM DTT a 10% (w/v) glycerolu. 

Na základě těchto kroků byly oba konstrukty krystalovány ve visících kapkách 

obsahujících 30 mM citronan sodný pH 5,6; 0,66 M síran lithný a síran amonný 

v rozmezí 380-410 mM. Protein byl s daným roztokem smíchán v poměru 2:1 (4 µl 

proteinu a 2 μl roztoku). Jednotlivé kapky byly nanášeny na krycí sklíčka, která byla 

poté přilepena nad příslušný rezervoár s 1 ml krystalizačního roztoku. Byly použity 

krystalografické destičky se 24 jamkami. Růst krystalů probíhal při teplotě 18 °C, vývoj 

krystalizace byl sledován pod mikroskopem.  

 Mrazení krystalů za přítomnosti různých kryoprotektantů 5.3.5.2

 

Přibližně po deseti dnech byly nejvhodnější krystaly Nth1 180-751 vyjmuty 

z kapky pomocí nylonového očka, zakonzervovány pomocí několika různých roztoků 

kryoprotektantů (tabulka 5.30 na straně 61) a šokově zamrazeny v tekutém dusíku, takto 

byly krystaly uchovávány do realizace difrakčních testů. 
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Tabulka 5.29  

Typ 

kryoprotektantu 
Koncentrace (%) 

PEG 400 

20 (v/v)   

30 (v/v)   

35 (v/v)   

Glycerol  
20 (v/v)   

30 (v/v)   

GLC + PEG 400 15 (v/v) + 15 (v/v)   

 

Mrazené krystaly Nth1 180-751 byly podrobeny difrakčním testům na UOCHB AV 

ČR. Krystaly Nth1 153-751 v přítomnosti 200 mM trehalosy v přítomnosti 30% 

glycerolu jako kroprotektantu byly analyzovány na synchotronu v Berlíně.  
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 Výsledky 6

6.1 Klonování konstruktů Nth1 do vektoru pRSFDuet-1 
 

V první fázi klonování konstruktů pro proteiny Nth1 x-751 byl připraven vektor 

pRSFDuet-1. Tento plasmid je uchováván ve formě glycerolové konzervy 

v kompetentních buňkách TOP10 v -80 °C. Pro zmnožení plasmidu byly připraveny 

zkumavky s 5 ml sterilního LB média obsahujícího kanamycin o koncentraci 34 μg/ml a 

zkumavky inkubovány přes noc při teplotě 37 °C. Další den byl plasmid 

z napěstovaných bakterií izolován pomocí High-Speed Mini Kit podle návodu výrobce.  

Jednotlivé konstrukty katalytické domény Nth1 byly připraveny pomocí polymerasové 

řetězové reakce. Pro reakci byla připravena reakční směs, složení reakční směsi a postup 

je uveden v kapitole 5.1.3 na straně 33. Kontrola PCR byla provedena pomocí 

horizontální TBE elektroforézy, postup v kapitole 5.1.5, strana 35.  

 

Obrázek 6.1: 1% agarosový gel z agarosové elektroforézy obsahující standard molekulových vah M, vzorek DNA 
instertu 1 – NTH1 180-751, 2 – NTH1 202-751, 3 – NTH1 233-751, 4 – NTH1 260-751 a 5 – NTH1 293-751 po PCR. 

Následně byl vektor pRSFDuet-1  i připravené inserty štěpeny endonukleasami 

NcoI a NotI, postup je uveden v kapitole 5.1.4 na straně 34. Pro přečištění insertů Nth1 

a vektoru pRSFDuet-1  byl použit Sigma PCR Purification Kit, přečištění bylo 

provedeno podle návodu výrobce. Před samotnou ligací insertů a vektoru byly vzorky 
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zkontrolovány pomocí TBE elektroforézy (obrázek 6.1 na straně 62). Poté byla 

provedena ligace pomocí T4-DNA ligasy, po dobu 2 hodin při laboratorní teplotě a poté 

přes noc v 4 °C. Další den byla provedena transformace teplotním šokem do 

kompetentních bakterií TOP10 a buněčná kultura byla vyseta na misku s pevným LB 

agarem obsahujícím kanamycin (kapitola 5.1.6 na straně 36). Dalším krokem byla PCR 

kolonií (REDTaq ReadyMix
TM

 PCR reaction mix), kdy došlo ke zmnožení produktu 

ligace (kapitola 5.1.3 na straně 33). Kontrola PCR byla opět provedena pomocí 

horizontální TBE elektroforézy (kapitola 5.1.5 na straně 34).  

 

Obrázek 6.2: Vlevo: 1% agarosový gel po TBE elektroforéze s  pRSFDuet-1 štěpeným restinčními endonukleasami 
NotI a NcoI. Vpravo: 1% agarosový gel po TBE elektroforéze obsahující standard molekulových vah s DNA pro 
Nth1 konstrukty x-751, vždy 2 vzorky (a, b) DNA od stejného konstruktu. 1 – NTH1 180-751, 2 – NTH1  202-751, 3 
– NTH1  233-751, 4 – NTH1  260-751, 5 – NTH1  293-751. 

Vybrané PCR produkty byly odeslány na specializované oddělení na sekvenční 

analýzu (kapitola 5.1.8 na straně 37). Po kontrole kvality byla DNA nových konstruktů 

transformována do kompetentních buněk BL21(DE3) a v případě konstruktů x-729 i do 

kompetentních buněk Rosetta(DE3) (kapitola 5.2.1 na straně 37) a buněčná kultura byla 

vyseta na misku s pevným LB agarem obsahujícím kanamycin. Samostatně narostlé 

kolonie byly použity k tvorbě glycerolových konzerv (kapitola 5.2.2 na straně 38). Z 

této zásoby vycházely níže popsané purifikace.  

DNA Nth1 WT a konstrukty Nth1 x-729 v plasmidu pRSFDuet-1  byla připravena 

RNDr. Miroslavou Alblovou, Ph.D, mutantní formy Nth1 D478A a Nth1 E674A v 

pRSFDuet-1 připravila RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. a Bmh1∆C v pET32b_TEV 

připravila Mgr. Dana Kalábová. Protein Bmh1ΔC byl vytvořen pomocí cílené 
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jednobodové mutageneze, kodon pro M237 byl změněn na Stop kodon. Mgr. Danou 

Veisovou, Ph.D.  

6.2 Exprese a purifikace proteinů 
 

Pro všechny purifikační kroky pro konstrukty Nth1 byl použit zavedený 

purifikační protokol používaný v mé bakalářské práci [74]. Kultivace bakterií probíhala 

při 37 °C, pro expresi byla teplota snížena na 25 °C a bylo přidáno 1 ml 0,5 M IPTG 

(finální koncentrace 0,5 mM). Narostlé buněčné kultury byly centrifugovány, 

resuspendovány v lyzačním pufru (kapitola 5.2.3 na straně 38). K purifikaci byla 

použita sonikace, niklová afinitní chromatografie a gelová permeační chromatografie Po 

každé z uvedených chromatografií byla provedena SDS-PAGE, byl použit 12% 

separační gel. Jako standard během SDS-PAGE byl použit Precision Plus Protein 

Standard obsahující proteinové standardy o molekulové hmotnosti 250, 150, 100, 75, 50, 

37, 25, 20, 15 a 10 kDa. Dále při purifikaci Nth1 WT (86 kDa) a jejích mutantních 

forem D478A a E674A (obě 86 kDa) byla do procesu purifikace zařazena kationtově 

výměnná chromatografie, do purifikace Bmh1∆C  byla zařazena aniontově výměnná 

chromatografie. V případě nově připravených konstruktů Nth1 pro krystalografii byl 

proveden expresní test v 1 LB média. Vybraný konstrukt s největší mírou exprese byl 

pak purifikován z 3 l LB média. (kapitoly 5.2.4-5.2.11 na stranách 40-47). 

6.2.1 Expresní testy konstruktů Nth1 x-729  

 

Konstrukty Nth1 byly transformovány do kompetentních buněk Escherichia coli 

BL21(DE3) a Rosetta(DE3). Expresní testy konstruktů byly provedeny v 1 l LB média, 

exprese byla indukována, jakmile optická densita bakteriální kultury (měřena při 600 

nm) dosáhla hodnoty 0,8. Po expresi přes noc byla kultura centrifugována (20 min, 4 °C, 

3500 rpm) a resuspendována v lyzačním pufru. Buňky byly rozbity sonikací a následně 

byla provedena niklová afinitní chromatografie. Byly odebrány a zředěny vzorky pelety 

a sonikátu po stáčení po sonikaci, dále bylo odebráno 10 μl z prvních sedmi 1,5 ml 

jímaných frakcí. Tyto vzorky byly vizualizovány pomocí SDS-PAGE. V případě 

objevení barevného pruhu v zóně migrace odpovídající molekulovým hmotnostem 

jednotlivých konstruktů ve frakci reprezentující peletu, je protein nerozpustný a tím 
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nepoužitelný pro další experimenty. V případě objevení stejně umístěného barevného 

pruhu reprezentujícího daný konstrukt ve frakci sonikátu a ve frakcích jímaných po 

niklové afinitní chromatografii je konstrukt rozpustný a tím použitelný pro další 

experimenty.

         

Obrázek 6.3: Výsledky expresního testu Nth1 180-729 (73 kDa) na 12% separačních gelech z SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vlevo: Výsledek expresního testu v buňkách BL21(DE3). Vpravo: Výsledek 
expresního testu v buňkách Rosetta(DE3). 

 

Obrázek 6.4: Výsledky expresního testu Nth1 202-729 (70 kDa), 12% separační gely z SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vlevo: Výsledek expresního testu v buňkách BL21(DE3). Vpravo: Výsledek 
expresního testu v buňkách Rosetta(DE3). 

 

Obrázek 6.5: Výsledky expresního testu Nth1 233-729 (67 kDa), 12% separační gely z SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vlevo: Výsledek expresního testu v buňkách BL21(DE3). Vpravo: Výsledek 
expresního testu v buňkách Rosetta(DE3). 
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Obrázek 6.6: Výsledky expresního testu Nth1 260-729 (63 kDa), 12% separační gely z SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vlevo: Výsledek expresního testu v buňkách BL21(DE3). Vpravo: Výsledek 
expresního testu v buňkách Rosetta(DE3). 

 

Obrázek 6.7: Výsledky expresního testu Nth1 293-729 (60 kDa), 12% separační gely z SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vlevo: Výsledek expresního testu v buňkách BL21(DE3). Vpravo: Výsledek 
expresního testu v buňkách Rosetta(DE3). 

Nejdelší konstrukty 180-729 a 202-729 jsou exprimovány v dostatečném 

množství, nicméně z SDS-PAGE gelů je patrné, že dochází k degradaci exprimovaných 

proteinů. Konstrukt 233-729 je v případech obou kmenů Escherichia coli nerozpustný. 

Konstrukt 260-729 je dostatečně exprimován v obou kmenech bakterií, v případě kmene 

BL21(DE3) je rozpustný, v případě kmene Rosetta(DE3) rozpustný není. Nejkratší 

konstrukt 293-729 je lépe exprimovaný v kmenu Rosetta(DE3). 

6.2.2 Expresní testy konstruktů Nth1 x-751 

 

Konstrukty Nth1 x-751 byly transformovány pouze do kompetentních buněk 

Escherichia coli BL21(DE3). Byl proveden expresní test každého konstruktu Nth1, pro 

každý konstrukt je níže uveden výsledný 12% separační gel po niklové afinitní 

chromatografii.
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Obrázek 6.8:  Vlevo:  Výsledek expresního testu Nth1 180-751 (75 kDa). 12% separační gel SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vpravo: Výsledek expresního testu Nth1 202-751 (73 kDa), 12% separační gely 
SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) 
a dále frakce 1-7 po niklové afinitní chromatografii.   

Obrázek 6.9: Vlevo:  Výsledek expresního testu Nth1 233-751 (70 kDa). 12% separační gel SDS-PAGE obsahující 
standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po 
niklové afinitní chromatografii. Vpravo: Výsledek expresního testu Nth1 260-751 (66 kDa), 12% separační gely 
SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) 
a dále frakce 1-7 po niklové afinitní chromatografii.   

 

Obrázek 6.10: Výsledek expresního testu Nth1 293-751 (62 kDa). 12% separační gel SDS-PAGE obsahující standard 
molekulových vah (M), vzorek pelety po stáčení (P), vzorek sonikátu po stáčení (S) a dále frakce 1-7 po niklové 
afinitní chromatografii.  
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Konstrukty Nth1, prodloužené o 22 aminokyselin na C-konci jsou exprimovány 

v prokazatelně větším množství než konstrukty x-729 a všechny jsou rozpustné. 

Nejdelší konstrukt Nth1 180-751 je exprimován ve velkém množství v porovnání 

s ostatními, jako druhý nejvíce exprimovaný je 233-751. U ostatních konstruktů (202-

751, 260-751 a 293-751) je patrná nestabilita, dochází zde k degradaci. Na základě 

výsledků expresních testů byly konstrukty 180-751 a 233-751 exprimovány v 3 l LB 

média a použity v dalších experimentech. 

6.2.3 Exprese a purifikace konstruktu Nth1 180-751 

 

Nth1 180-751 byl exprimován z 3 l LB média a exprese byla indukována 

přídavkem IPTG. K purifikaci byla použita niklová afinitní chromatografie, následně 

dialýza a gelová permeační chromatografie, s použitím kolony HiLoadSuperdex
TM

75. 

Po každé chromatografii byla provedena SDS-PAGE s použitím 12% gelu.  Jako 

standard molekulových vah bylo vždy použito 8 µl  Precision Plus Protein Standards, 

obsahující proteiny o molekulové hmotnosti 250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 a 10 

kDa. 

                            

 

Obrázek 6.11: Vlevo: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále 

vzorky pelety a sonikátu, frakce 1-7 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Nth1 180-751. Vpravo: 

12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), protein Nth1 180-751 
před štípáním TEV proteasou a po štípání TEV proteasou. 
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Obrázek 6.12: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem (ml), na ose y absorbance při vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 2,0 
ml/min.  Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A11-C2) obsahují Nth1 180-751, červeně označené frakce byly 
sloučeny.  

Po závěrečném kroku purifikace byla změřena absorbance při vlnové délce 280 

nm. Molární absorpční koeficient Nth1 180-751 je 129 610 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, koncentrace 

byla 0,47 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek purifikace konstruktu Nth1 180-751 z 3 l LB média 

byl 8,3 mg proteinu.  

6.2.4 Exprese a purifikace konstruktu Nth1 233-751 

 

Nth1 233-751 byl exprimován z 3 l LB média a exprese byla indukována 

přídavkem IPTG. Všechny kroky purifikace se shodují s purifikací konstruktu 

Nth1 180-751 (kapitola 6.2.3 na straně 68).  
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Obrázek 6.13: Vlevo: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále 
frakce 1-9 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Nth1 233-751. Vpravo: 12% (v/v) polyakrylamidový 
gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále protein Nth1 233-751 před a po štípání TEV 
proteasou. 

 

Obrázek 6.14: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 2,0 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A12-B9) obsahují Nth1 233-751, červeně označené frakce byly 
sloučeny.  

Po závěrečném kroku purifikace byla změřena absorbance při vlnové délce 280 

nm. Molární absorpční koeficient Nth1 233-751 je 121 130 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, koncentrace 
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byla 0,154 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek purifikace konstruktu  Nth1 233-751 z 3 l LB 

média byl 1 mg proteinu. 

6.2.5 Exprese a purifikace konstruktu Nth1 153-751 

 

Nth1 153-751 byl exprimován z 6 l LB média a exprese byla indukována 

přídavkem IPTG. Všechny kroky purifikace se shodují s purifikací konstruktu 

Nth1 180-751.  

                 

Obrázek 6.15: Vlevo: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále 

frakce 2-10 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Nth1 153-751. Vpravo: 12% (v/v) 

polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále protein Nth1 153-751 před a 
po štípání TEV proteasou. 

 

Obrázek 6.16: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 2 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (B5-C2) obsahují Nth1 153-751, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 
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Po závěrečném kroku purifikace byla změřena absorbance při vlnové délce 280 

nm. Molární absorpční koeficient Nth1 153-751 je 118 150 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, koncentrace 

byla 0,467 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek purifikace konstruktu  Nth1 153-751 z 6 l LB 

média byl 12,1 mg proteinu. 

6.2.6 Exprese a purifikace Nth1 WT 

 

Nth1 WT byl exprimován z 3 l LB média a exprese byla indukována přídavkem 

IPTG. K purifikaci byla použita niklová afinitní chromatografie, následně dialýza, 

kationtově výměnná chromatografie a gelová permeační chromatografie, s použitím 

kolony Superdex
TM

200. Po každé chromatografii byla provedena SDS-PAGE 

s použitím 12% gelu.  Jako standard molekulových vah bylo vždy použito 8 µl  

Precision Plus Protein Standards obsahující proteiny o molekulové hmotnosti 250, 150, 

100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 a 10 kDa. 

    

Obrázek 6.17: Vlevo: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále 
frakce 1-9 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Nth1 WT. Vpravo: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z 
SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále protein Nth1 WT před a po štípání TEV proteasou. 
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Obrázek 6.18: Chromatogram kationtově výměnné chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořily 
přefiltrované pufry pro kationtově výměnnou chormatografii (tabulka 5.22 na straně 46). Rychlost průtoku byla 1 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A7-B1) obsahují Nth1 WT, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 

 

Obrázek 6.19: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 0,5 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A12-B9) obsahují Nth1 WT, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 
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Po gelové permeační chromatografii byla změřena absorbance při vlnové délce 

280 nm.  Molární absorpční koeficient Nth1 WT je 128 580 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, koncentrace 

byla 0,43 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek purifikace konstruktu  Nth1 WT z 3 l LB média byl 

1,73 mg proteinu. 

6.2.7 Exprese a purifikace Nth1 D478A 

 

Nth1 D478A byl exprimován z 3 l LB média a exprese byla indukována 

přídavkem IPTG. Postup purifikace byl shodný s postupem pro Nth1 WT.  

    

Obrázek 6.20: Vlevo: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále 
vzorky pelety a sonikátu, frakce 2-8 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Nth1 D478A. Vpravo: 12% 
(v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále protein Nth1 D478A před 
a po štípání TEV proteasou. 

 

Obrázek 6.21: Chromatogram kationtově výměnné chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořily 
přefiltrované pufry pro kationtově výměnnou chormatografii (tabulka 5.22 na straně 46). Rychlost průtoku byla 1 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A6-B2) obsahují Nth1 D478A, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 
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Obrázek 6.22: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 0,5 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A12-B8) obsahují Nth1 D478A, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 

Po gelové permeační chromatografii byla změřena absorbance při vlnové délce 

280 nm. Molární absorpční koeficient Nth1 D478A je 128 580 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, 

koncentrace byla 0,31 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek purifikace konstruktu  Nth1 D478A z 3 

l LB média byl 1,26 mg proteinu. 

6.2.8 Exprese a purifikace Nth1 E674A 

 

Nth1 E674A byl exprimován z 3 l LB média a exprese byla indukována 

přídavkem IPTG. Postup purifikace byl shodný s postupem pro Nth1 WT a Nth1 

D478A.  
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Obrázek 6.23: 12% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále vzorky 
pelety a sonikátu, frakce 1-7 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Nth1 E674A. Vpravo: 12% (v/v) 
polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále protein Nth1 E674A  před a po 
štípání TEV proteasou. 

 

 

Obrázek 6.24: Chromatogram kationtově výměnné chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořily 
přefiltrované pufry pro kationtově výměnnou chormatografii (tabulka 5.22 na straně 46). Rychlost průtoku byla 1 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A7-B4) obsahují Nth1 E674A, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 
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Obrázek 6.25: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 0,5 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A12-B9) obsahují Nth1 E674A, červeně označené frakce byly 
sloučeny. 

Po gelové permeační chromatografii byla změřena absorbance pro 280 nm.  

Molární absorpční koeficient Nth1 E674A je 128 580 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, koncentrace byla 

0,31 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek proteinu z 3 l LB média 1,26  mg Nth1 E674A. 

6.2.9 Exprese a purifikace Bmh1∆C 

 

Bmh1∆C byl exprimován z 3 l LB média v buňkách BL21(DE3) a exprese byla 

indukována přídavkem IPTG. K purifikaci byla použita niklová afinitní chromatografie, 

následně dialýza, aniontově výměnná chromatografie a gelová permeační 

chromatografie, s použitím kolony HiloadSuperdex
TM

75. Po každé chromatografii byla 

provedena SDS-PAGE s použitím 15% separačního gelu.  Jako standard molekulových 

vah bylo vždy použito 8 µl  Precision Plus Protein Standards (BioRad), obsahující 

proteiny o molekulové hmotnosti 250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 a 10 kDa. 
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Obrázek 6.26: 15% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále frakce 
1-9 z niklové afinitní chromatografie, které obsahovaly Bmh1∆C. Vpravo: 15% (v/v) polyakrylamidový gel z SDS-
PAGE obsahující standard molekulových vah (M), dále protein Bmh1∆C před a po štípání TEV proteasou. 

 

 

Obrázek 6.27: Chromatogram anitontově výměnné chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořily 
přefiltrované pufry pro aniontově výměnnou chromatografii (tabulka 5.23 na straně 47). Rychlost průtoku byla 1 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (A2-B3) obsahují Bmh1∆C, červeně označené frakce byly sloučeny. 



79 
 

 

Obrázek 6.28: Chromatogram z gelové permeační chromatografie, modrá křivka znázorňuje průběh absorbance. 
Na ose x je vynesen eluční objem, na ose y absorbance při naměřené vlnové délce 280 nm. Mobilní fázi tvořil 
přefiltrovaný puf pro gelovou permeační chromatografii (tabulka 5.24 na straně 48). Rychlost průtoku byla 0,5 
ml/min. Frakce vizualizované pomocí SDS-PAGE (B6-C2) obsahují Bmh1∆C, červeně označené frakce byly sloučeny. 

Po gelové permeační chromatografii byla změřena absorbance při vlnové délce 

280 nm. Molární absorpční koeficient Bmh1∆C je 28 880 dm
3 

mol
-1 

cm
-1

, koncentrace 

byla 3,9 mg·ml
-1

. Celkový výtěžek purifikace konstruktu  Bmh1∆C z 3 l LB média byl 

78,3 mg čistého proteinu. 

6.3 Biochemická a biofyzikální charakterizace  

6.3.1 Nativní TBE elektroforéza 

 

Pro stanovení aktivity Nth1 WT a jejích mutantních forem byla nutná 

fosforylace serinů, jež jsou zodpovědné za vazbu Bmh1 proteinů a tím i aktivaci Nth1. 

Příprava a průběh fosforylace jsou uvedeny v kapitole 5.2.12 na straně 49. Pro potvrzení 

fosforylace byla provedena nativní elektroforéza (kapitola 5.3.1 na straně 50), která 

prokázala tvorbu komplexu Nth1 s Bmh1∆C v poměru 1:2. Na obrázku 6.29 na straně 

50 je znázorněna tvorba komplexů pNth1 i fosforylovaných mutantních forem.  
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Obrázek 6.29: 12% nativní gel pro ověření fosforylace Nth1 WT a jejích mutantních forem. Jamka 1 je vzorek 
obsahující 60 µM Bmh1∆C, jamka 2 obsahuje 30 µM pNth1 WT, jamka 3 obsahuje 30 µM pNth1 D478A, jamka 4 
obsahuje 30 µM pNth1 E674A, jamka 5 obsahuje komplex pNth1 WT:Bmh1∆C (1:2), jamka 6 obsahuje komplex 
pNth1 D478A:Bmh1∆C (1:2), jamka 7 obsahuje komplex pNth1 E674A:Bmh1∆C (1:2)      

6.3.2 Stanovení enzymové aktivity  

 

U připravených proteinů byla testována trehalasová aktivita pomocí dříve 

zavedeného protokolu v naší laboratoři. Enzymová aktivita byla testována pro: pNth1 

WT, obě mutantní formy Nth1 (D478A a E674A),  Nth1 153-751 za současné 

přítomnosti proteinu Bmh1 a kationtů Ca
2+

. Pro kontrolu byla změřena i aktivita pNth1 

pouze v přítomnosti Ca
2+

. Všechna měření byla provedena za přítomnosti 30 mM 

trehalosy. Postup při měření aktivity je popsán v kapitole 5.3.2 na straně 51.  

Porovnáním naměřených specifických aktivit v přítomnosti Bmh1∆C a vápenatých 

kationtů je patrné, že nejkratší konstrukt použitý pro krystalografii Nth1 153-751 má 

téměř nulovou aktivitu, stejně tak jako obě mutantní formy pNth1 D478A a E674A. 

Nejvyšší aktivitu vykazuje pNth1 WT v komplexu s Bmh1∆C, jak již bylo prokázáno 

dříve [32]. Pro kontrolu byla naměřena i aktivita samotné pNth1 WT bez přítomnosti 

Bmh1∆C pouze za přítomnosti Ca
2+

, která vykazuje specifickou aktivitu 3,2 ± 0,7 

(µmol glukosy uvolněných za minutu na 1 mg proteinu). Tímto měřením bylo potvrzeno, 

že aminokyselinové zbytky D478 a E674, které se nacházejí v aktivním centru Nth1, 

jsou důležité pro hydrolýzu trehalosy. Jejich mutace na alanin způsobila naprosté 

vymizení aktivity (výsledek stanovení aktivity je shrnut na obrázku 6.30 na straně 81) 
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Obrázek 6.30: Stanovení specifické aktivity konstruktu Nth1 153-751 s Bmh1∆C, pNth1 samotné, pNth1 WT 
v komplexu s Bmh1∆C, pNth1 D478A v komplexu s Bmh1∆C a pNth1 E674A v komplexu s Bmh1∆C. Všechny 
vzorky obsahovaly Ca

2+
 kationty.  

 

6.3.3 Diferenční skenovací fluorimetrie 

 

Pro nalezení optimálního pufru, ve kterém by byly vybrané konstrukty Nth1 

stabilní, byla použita diferenční skenovací fluorimetrie (DSF). Výsledkem měření jsou 

hodnoty teploty tání (Tm) odpovídající inflexním bodům denaturačních křivek 

konstruktů Nth1 za přítomnosti různých pufrů.  Dále byl zkoumán stabilizační vliv 

trehalosy o různých koncentracích na teplotu tání.  

 Optimalizace složení finálního pufru 6.3.3.1

 

Nejprve byla testována stabilita vybraných konstruktů Nth1 ve škále pufrů či 

roztoku solí o různých hodnotách pH, konkrétně tabulka 5.27 na straně 54. Také byly 

testovány stejné pufry a roztoky solí v přítomnosti 200 mM chloridu sodného. Nejprve 

byly změřeny křivky závislosti fluorescence na vzrůstající teplotě, poté byla spočítána 

první záporná derivace těchto křivek a následně odečtena hodnota Tm. 

 Výsledky diferenční skenovací fluorimetrie pro Nth1 233-751 jsou shrnuty v 

tabulce 6.1 a 6.2 na stranách 82-83. 
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Tabulka 6.1 

     

 
100 mM pufr Tm1  [°C]  Tm2  [°C]  

 

 
A1 octan sodný pH 4,5 36,34 37,37 

 

 
A2 dihydrát citrátu trisodného pH 4,7 35,15 34,64 

 

 
A3 octan sodný  pH 5,0 43,67 42,05 

 

 
A4 digydrogenfosforečnan draselný pH 5,0 42,31 42,74 

 

 
A5 dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného pH 5,5 43,50 42,99 

 

 
A6 dihydrát citrátu trisodného pH 5,5 42,74 42,31 

 

 
A7 MES pH 5,8 45,04 37,96 

 

 
A8 dihydrogenfosforečnan draselný pH 6,0 40,69 36,51 

 

 
A9 MES pH 6,2 42,14 40,35 

 

 
A10 dihydrát difosforečnanu sodného pH 6,5 40,69 40,35 

 

 
A11 MES pH 6,5 41,80 41,20 

 

 
A12 dihydrogenfosforečnan draselný pH 7,0 40,35 39,67 

 

 
B1 HEPES pH 7,0 31,74 41,71 

 

 
B2 dihydrát difosforečnanu sodného pH 7,5 42,99 42,14 

 

 
B3 octan amonný pH 7,3 41,29 40,01 

 

 
B4 Tris pH 7,5 40,78 40,52 

 

 
B5 imidazol pH 8,0 38,39 37,20 

 

 
B6 HEPES pH 8,0 39,58 39,75 

 

 
B7 Tris pH 8,0 38,30 38,64 

 

 
B8 Bicin pH 8,0 39,07 41,12 

 

 
B9 Tris pH 8,5 38,30 38,56 

 

 
B10 Bicin pH 9,0 39,16 37,45 

 

 
B11 H2O 37,96 39,24 

 

 
B12 original buffer 43,85 40,44 
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Tabulka 6.2 

    
100 mM pufr+200 mM NaCl tm1  [°C]  tm2 [°C]  

C1 octan sodný pH 4,5 37,70 
 C2 dihydrát citrátu trisodného pH 4,7 34,64 31,10 

C3 octan sodný  pH 5,0 42,05 37,71 

C4 digydrogenfosforečnan draselný pH 5,0 42,74 36,09 

C5 dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného pH 5,5 42,99 39,75 

C6 dihydrát citrátu trisodného pH 5,5 42,31 40,09 

C7 MES pH 5,8 37,96 42,31 

C8 dihydrogenfosforečnan draselný pH 6,0 36,51 41,80 

C9 MES pH 6,2 40,35 39,50 

C10 dihydrát difosforečnanu sodného pH 6,5 40,35 42,91 

C11 MES pH 6,5 41,20 42,31 

C12 dihydrogenfosforečnan draselný pH 7,0 39,67 42,14 

D1 HEPES pH 7,0 41,71 48,76 

D2 dihydrát difosforečnanu sodného pH 7,5 42,14 41,97 

D3 octan amonný pH 7,3 40,01 42,31 

D4 Tris pH 7,5 40,52 41,12 

D5 imidazol pH 8,0 37,20 38,22 

D6 HEPES pH 8,0 39,75 41,88 

D7 Tris pH 8,0 38,64 40,69 

D8 Bicin pH 8,0 41,21 41,71 

D9 Tris pH 8,5 38,56 40,18 

D10 Bicin pH 9,0 37,45 36,77 

D11 H2O 39,24 39,41 

D12 original buffer 40,44   

     
    

Měření bylo provedeno dvakrát, jednotlivě naměřené hodnoty Tm pro stejné 

sloužení pufru se od sebe liší v některých případech až o 10 °C, což poukazuje na 

nestabilitu proteinu. Dále hodnoty teploty tání jsou v porovnání s konstruktem 

Nth1 180-751 obecně velmi nízké, tento údaj také svědčí o velké tepelné nestabilitě 

proteinu. Tato zjištění vedla k rozhodnutí o dalším nepoužití tohoto konstruktu pro 

krystalografii.  

Výsledky diferenční skenovací fluorimetrie pro Nth1 180-751 jsou shrnuty na 

obrázku 6.31 na straně 84.  
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Obrázek 6.31: Výsledky testování série pufrů pomocí diferenční skenovací fluorimetrie. Vynesené hodnoty jsou 
průměrem ze dvou nezávislých měření. Koncentrace proteinu byla 0,2 mg·ml

-1
, výsledná koncentrace 

testovaného pufru byla 100 mM, koncentrace NaCl 200 mM.  
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Měření bylo také provedeno dvakrát, odečtené teploty tání se ve stejných 

podmínkách liší minimálně. Dále hodnoty teploty tání jsou v porovnání s konstruktem 

Nth1 233-751 o jednotky °C vyšší, tento údaj také svědčí o vyšší stabilitě tohoto 

konstruktu. Nejvyšší teplota tání byla naměřena v pufru obsahujícím dihydrát 

difosforečnanu sodného pH 6,5.  

 Testování vlivu přítomnosti trehalosy 6.3.3.2

 

Měření tepelné denaturace pomocí DSF bylo dále použito k ověření vlivu vazby 

trehalosy na tyto proteiny: konstrukt pro krystalografii Nth1 153-751, Nth1 WT a její 

mutantní formy Nth1 D478A a E674A. Všechny proteiny byly testovány při 

koncentraci 0,2 mg·ml
-1

 o různých koncentracích trehalosy (0, 5, 10, 15, 20, 25 a 30 

mM). Pro negativní kontrolu byl pokus proveden za stejných podmínek s dalšími 

disacharidy: maltosou a sacharózou (kapitola 5.3.3.2 na straně 54). Výsledky pro 

jednotlivé formy Nth1 jsou uvedeny na obrázcích 6.32-6.35 na stranách 85-87. 

 

Obrázek 6.32: Graf závislosti teploty tání Nth1 153-751 na koncentraci jednotlivých ligandů. 

0 5 10 15 20 25 30

53,0

53,5

54,0

54,5

55,0

55,5

56,0

56,5

Nth1 153 - 751

T
m
 [
°C

]

c 
ligand

 [mM]

 Trehalosa

 Sacharosa

 Maltosa



86 
 

 

Obrázek 6.33: Graf závislosti teploty tání Nth1 WT na koncentraci jednotlivých ligandů. 

 

Obrázek 6.34: Graf závislosti teploty tání Nth1 E674A na koncentraci jednotlivých ligandů. 
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Obrázek 6.35: Graf závislosti teploty tání Nth1 D478A na koncentraci jednotlivých ligandů. 

V případě všech testovaných mutantních forem  Nth1, Nth1 WT i konstruktu 

Nth1 153-751 se teplota tání za zvyšující se koncentrace trehalosy zvyšuje, dochází zde 

ke stabilizaci proteinu, zatímco v případě jiných disacharidů, jež obsahují molekuly 

glukosy, ke stabilizaci nedochází. Na základě těchto grafů je možné usuzovat, že 

testované proteiny specificky váží trehalosu.  

6.3.4 Stanovení disociační konstanty pomocí mikrotermoforézy  

 

Dalším krokem bylo stanovení vazebné afinity trehalosy k Nth1 a jejím 

mutantním formám v přítomnosti a nepřítomnosti Bmh1. Postup přípravy a průběh 

experimentu je popsán v kapitole 5.3.4 na straně 55. 
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Obrázek 6.36: Záznam průběhu průzkumu kapilár obsahujících Nth1 153-751. Vodorovná osa znační pozici 
jednotlivých kapilár v měřícím zařízení, horizontální osa značí hodnoty fluorescence. Tímto způsobem je ověřena 
velikost signálu, všechny kapiláry poskytovat stejný signál.  

Na obrázku 6.37 je záznam průběhu průzkumu hodnoty signálu ve všech 

zkoumaných kapilárách obsahujících Nth1 153-751 s různými koncentracemi trehalosy. 

Tento průzkum byl proveden před každým samotným experimentem i pro Nth1 WT a 

její mutantní formy. Hodnota signálu všech kapilár by měla být stejná, maximální 

přípustná chyba byla 10 %.   

 

Obrázek 6.37: Záznam průběhu MST měření pro Nth1 153-751 s trehalosou.  

Na obrázku 6.38 jsou naměřené charakteristické průběhy fluorescence všech 

kapilár v jednom grafu, pro všechna měření byl průběh těchto křivek zaznamenán.  

Všechna měření provedená s různými variantami proteinu Nth1 potvrzují vazbu 

trehalosy (obrázky 6.38-6.43 na stranách 88-91), nicméně z hodnot disociační konstanty 

vyplývá, že afinita trehalosy jako substrátu je v mM oblasti, srovnatelné s hodnotami 
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publikovanými v literatuře [64] a s hodnotami Km, dříve získanou v naší laboratoři [31]. 

Vazebné experimenty s komplexem ukázaly, že přítomnost Bmh1 neměla výrazný vliv 

na vazebnou afinitu trehalosy při tvorbě komplexu. Pro kontrolu byla naměřena i afinita 

trehalosy k samotnému proteinu Bmh1. Tento kontrolní experiment vazbu trehalosy na 

Bmh1∆C neprokázal. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 6.3 na straně 92. 

 

Obrázek 6.38: Vazebná isoterma vazby trehalosy na Nth1 WT. Vynesené body jsou průměrem ze tří nezávislých 
měření. Měření probíhala při 20 °C za použití 20% LED a 40% MST výkonu. Trehalosa 7,5 µM-250 mM byla 
titrována k fixní koncentraci 1 µM Nth1. Na ose x je logaritmický výnos koncentrace trehalosy, na ose y hodnoty 
fluorescence.  

 

Obrázek 6.39: Vazebná isoterma vazby trehalosy na Nth1 153-751. Vynesené body jsou průměrem ze tří 
nezávislých měření. Měření probíhala při 20 °C za použití 20% LED a 60% MST výkonu. Trehalosa 7,6 μM-250 mM 
byla titrována k fixní koncentraci 1 µM Nth1. Na ose x je logaritmický výnos koncentrace trehalosy, na ose y 
hodnoty fluorescence.  
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Obrázek 6.40: Vazebná isoterma vazby trehalosy na Nth1 D478A. Vynesené body jsou průměrem ze tří 
nezávislých měření. Měření probíhala při 20 °C za použití 20% LED a 40% MST výkonu. Trehalosa 7,6 μM-250 mM 
byla titrována k fixní koncentraci 1 μM Nth1. Na ose x je logaritmický výnos koncentrace trehalosy, na ose y 
hodnoty fluorescence.  

 

 

Obrázek 6.41: Vazebná isoterma vazby trehalosy na Nth1 E674A. Vynesené body jsou průměrem ze tří nezávislých 
měření. Měření probíhala při 20 °C za použití 20% LED a 40% MST výkonu. Trehalosa 7,6 μM-250 mM byla 
titrována k fixní koncentraci 1 μM Nth1. Na ose x je logaritmický výnos koncentrace trehalosy, na ose y hodnoty 
fluorescence.  
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Obrázek 6.42: Vazebná isoterma vazby trehalosy na komplex Nth1 D478A: Bhm1∆C. Vynesené body jsou 
průměrem ze tří nezávislých měření. Měření probíhala při 20 °C za použití 20% LED a 60% MST výkonu. Trehalosa 
7,6 µM-250 mM byla titrována k fixní koncentraci komplexu Nth1 (0,5 μM) s Bmh1 (1 μM). Na ose x je 
logaritmický výnos koncentrace trehalosy, na ose y hodnoty fluorescence.  

 

 

Obrázek 6.43: Vazebná isoterma vazby trehalosy na komplex Nth1 E478A: Bhm1∆C. Vynesené body jsou 
průměrem ze tří nezávislých měření. Měření probíhala při 20 °C za použití 20 % LED a 60 % MST výkonu. Trehalosa 
7,6 µM-250 mM byla titrována k fixní koncentraci komplexu Nth1 (0,5 μM) s Bmh1 (1 μM). Na ose x je 
logaritmický výnos koncentrace trehalosy, na ose y hodnoty fluorescence.  
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Tabulka 6.3 

  KD [mM] 

pNth1 WT 10,97 ± 2.38 

pNth1 153-751 9,94 ± 0,19 

pNth1 D478A 3,34 ± 0,23 

pNth1 D478A Bmh1∆C 3,91 ± 0,08 

pNth1 E674A 2,99± 0.32 

pNth1 E674A Bmh1 ΔC 4,38± 0.29 

 

 

6.3.5 Proteinová krystalografie  

 

Pro proteinovou krystalografii byl použit konstrukt Nth1 180-751 a Nth1 153-

751. Konstrukt Nth1 153-751 o výsledné koncentraci 7,38 mg·ml
–1

 v 1 mM octanu 

amonném pH 7,3, 150 mM NaCl, 5 mM DTT a 10 % (w/v) glycerol byl smíchán 

v poměru 2:1 s krystalizačním roztokem o složení: 30 mM citronan sodný pH 5,6; 0,66 

M síran lithný a síran amonný v rozmezí 380-410 mM. Složení tohoto roztoku vychází 

z předchozí práce Dr. M. Alblové. Krystalizace probíhala ve visících kapkách o 

celkovém objemu 6 μl při teplotě 18 °C, růst krystalů byl průběžně monitorován. Dále 

byla provedena krystalizace Nth1 153-751 s trehalosou o výsledné koncentraci 100 mM, 

150 mM a 200 mM, protein byl s trehalosou inkubován na ledu po dobu jedné hodiny. 

Krystalizační podmínky a koncentrace proteinu zůstaly nezměněné. Průběh krystalizace 

byl opět monitorován a největší krystaly (obrázek 6.44 na straně 93) byly zamrazeny 

v tekutém dusíku za přítomnosti 30 % glycerolu jako kryoprotektantu.   
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Obrázek 6.44: Krystaly proteinu 153-751 v 30 mM citronanu sodném pH 5,6; 0,66 M síranu lithném, 410 mM 
síranu amonném za přítomnosti 200 mM trehalosy, které narostly ve visících kapkách (poměr protein: srážecí 
podmínka 2:1).  

Krystalizace konstruktu Nth1 180-751 (7 mg·ml
–1

 v 1 mM octanu amonném (pH 

7,3), 150 mM NaCl, 5 mM DTT a 10% (w/v) glycerol) probíhala ve stejných 

krystalizačních podmínkách, za použití stejného poměru srážedel a roztoku proteinu. 

Fotky nejlepších krystalů s morfologií tyčinek se nacházejí na obrázku 6.45. 

 

Obrázek 6.45: Krystaly proteinu 180-751 v 30 mM citronanu sodném pH 5,6; 0,66 M síranu lithném a 410 mM 
síranu amonném, které narostly ve visících kapkách (poměr protein: srážecí podmínka 2:1) 
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Mrazené krystaly byly podrobeny difrakčním testům na UOCHB AV ČR. Krystaly 

Nth1 180-751 zamrazené za přítomnosti 20% a 30% glycerolu jako kryoprotektantu 

vykazovaly difrakci s rozlišením ~ 3,5 Å, za použití všech koncentrací PEG 400 jako 

kryoprotektantu (tabulka 5.29 na straně 61) nebo jeho kombinace s glycerolem došlo 

k vymizení difrakce. Krystaly Nth1 153-751 v přítomnosti 200 mM trehalosy 

v přítomnosti 30% glycerolu jako kroprotektantu byly analyzovány na synchotronu 

v BESSY II (MX-BEAMLINE_14.1) v Berlíně. Tyto krystaly difraktovaly s rozlišením 

3 Å, což je postačující rozlišení pro vyřešení struktury (struktura byla vyřešena prof. 

Obšilem). Vyřešená struktua je uvedena v diskuzi (kapitola 7). 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85
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 Diskuze 7
 

Dlouhodobým cílem naší skupiny je pochopit molekulární mechanismus regulace 

neutrální trehalasy 1 pocházející z Saccharomyces cerevisiae. Pro úspěšnou interpretaci 

tohoto mechanismu je nutná příprava kvalitních proteinových krystalů jednak bez 

přítomnosti trehalosy, jednak v přítomnosti trehalosy a vyřešení obou struktur pro 

popsání případné změny konformace enzymu. 

Mechanismus působení trehalas nebyl prozatím zcela objasněn, ovšem naše 

laboratoř navrhla zjednodušený model hydrolýzy trehalosy [32]. Pro aktivaci neutrální 

trehalasy Nth1 je nutná fosforylace serinu60 a serinu83 proteinkinasou PKA, dále 

přítomnost kvasničné isoformy proteinu 14-3-3 (Bmh1 či Bmh2). Důležitou roli hrají 

též vápenaté kationty. Cílem pro objasnění mechanismu působení Nth1 na molekulární 

úrovni je získání krystalových struktur katalytické domény. Nejprve bylo nutné získat 

krystal proteinu k další analýze, což je hlavním cílem této diplomové práce. Příprava 

krystalu proteinu je obecně velmi zdlouhavý proces, je nutné designovat několik 

krystalografických konstruktů a u dobře exprimovaných optimalizovat purifikační 

protokol.  

Tato diplomová práce se zabývá expresí a purifikací několika různých konstruktů 

kvasničné neutrální trehalasy. Všechny zmíněné konstrukty Nth1 obsahovaly 

trehalasovou doménu, která je nezbytná hydrolýzu trehalosy. Jedním z cílů této práce 

byly expresní testy deseti navržených konstruktů katalytické domény Nth1. Dva 

konstrukty s nejvyšší mírou exprese byly následně podrobeny i štěpení histidinové 

kotvy pomocí TEV proteasy a gelové permeační chromatografii. Takto byly získány dva 

nové konstrukty Nth1. Poté byla provedena diferenční skenovací fluorimetrie, díky níž 

bylo určeno nejvhodnější složení finálního pufru pro krystalizaci proteinu. Teplota tání 

konstruktu Nth1 180-751 byla nejvyšší v dihydrátu difosforečnanu sodného pH 6,5. Pro 

konstrukt 233-751 byl nejvhodnější variantou HEPES při pH 7,0, ovšem teplota tání 

byla přibližně o deset stupňů nižší než konstrukt 180-751. Na základě těchto údajů 

nebylo dál s konstruktem 233-751 pracováno. V další částí diplomové práce byly 
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konstruovány mutantní formy Nth1 (D478A a E674A) a u těchto mutantních forem byla 

spolu s Nth1 WT a konstruktem Nth1 153-751 měřena enzymatická aktivita 

v přítomnosti vápenatých kationtů a proteinů Bmh1∆C. Obě mutantní formy spolu 

s konstruktem vykazovaly téměř nulovou aktivitu, zatímco Nth1 WT je plně aktivní.  

Dále byla zkoumána případná vazba trehalosy na nefosforylované formy Nth1, 

které byly použity pro měření enzymové aktivity. Byla měřena teplota tání pomocí 

diferenční skenovací fluorimentrie za zvyšující se koncentrace trehalosy. Z naměřených 

hodnot lze konstatovat, že všechny testované formy Nth1 jsou stabilizovány vazbou 

trehalosy, teploty tání při zvyšující se koncentraci trehalosy se zvýšily. Pro ověření 

vazby trehalosy a pro případné určení disociační konstanty na zmíněné formy byla 

použita mikrotermoforéza. Bylo prokázáno, že všechny testované fosforylované formy 

Nth1 vážou trehalosu. Dále byly testovány na vazbu trehalosy také komplexy 

mutovaných forem pNth1 v komplexu s Bmh1∆C. Schopnost těchto komplexů vázat 

trehalosu byla také potvrzena. Ve všech případech testovaných forem Nth1 i Nth1 

v komplexu s proteiny Bhm1∆C byla určena disociační konstanta KD v mM oblasti. 

V poslední části této diplomové práce byla provedena krystalizace vybraných 

konstruktů Nth1 180-751 za nepřítomnosti trehalosy. Tyto krystaly byly zamrazeny 

v tekutém dusíku v přítomnosti dvou různých kryoprotektantů, nejlepší rozlišení 3,5 Å 

vykazovaly krystaly zamrazené za přítomnosti 30% glycerolu. Konstrukt Nth1 153-751 

byl krystalován za přítomnosti trehalosy, vzniklé krystaly byly zamrazeny v tekutém 

dusíku za přítomnosti 30% glycerolu. Tyto krystaly byly podrobeny sběru difrakčních 

dat na synchrotronu a vykazovaly rozlišení 3 Å, data z tohoto měření byla použita pro 

řešení krystalové struktury Nth1 s navázanou trehalosou v aktivním centru. Strukturu 

vyřešil prof. Tomáš Obšil metodou molekulového nahrazení pomocí nedávno vyřešené 

krystalové struktury katalytické domény Nth1 bez navázaného ligandu (nepublikované 

výsledky). Porovnání těchto dvou struktur ukázalo, že vazba trehalosy do aktivního 

centra enzymu indukuje konformační změnu pouze v nejbližším okolí aktivního centra, 

kde pozorujeme posun některých segmentů směrem k navázanému substrátu (obrázek 

7.1 na straně 97). Aktivní centrum je uloženo hluboko uvnitř katalytické domény Nth1 

podobně jako to bylo pozorováno u trehalasy Tre37A z Escherichia coli (Obrázek 7.2 

na straně 98). Obě katalytické domény jsou tvořeny (α/α)6 barelem, přičemž stejný typ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%85
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sbalení byl nalezen i u jiných glykosidas, které patří do rodiny glukoamylas 

katalyzujících hydrolýzu, jež spočívá v inverzi anomerní konfigurace substrátu [64]. 

Mezi tyto proteiny patří např.: GH94 chitobiosafosforylasa [66], GH15 glukoamylasa 

[67] nebo Gh65 maltosafosforylasa [68]. Podobnost struktury katalytických center 

naznačuje, že mechanismus katalýzy obou enzymů je analogický zprostředkovaný 

residui D478 a E674 (u Nth1 z Saccharomyces cerevisiae). Odpovídají tomu i výsledky 

cílené mutageneze, které ukázaly, že mutace těchto residuí vedou k naprosté ztrátě 

enzymové aktivity.  U Tre37A tyto aminokyselinové zbytky jsou D312 a E496. 

Podobnost obou struktur Nth1 z Saccharomyces cerevisiae a Tre37A z Escherichia coli 

je přibližně 42 % [75]. Jedním z rozdílů je oblast mezi M278 až G293, kde se tvoří u 

Nth1 z Saccharomyces cerevisiae beta skládaný list. Oblast 684-700 je u Nth1 

neuspořádaná, v krystalové struktuře chybí, zatímco v případě Tre37A je strukturována. 

Tato oblast se účastní interakce s regulačním proteinem Bmh1, což bylo potvrzeno naší 

laboratoří během přechozího výzkumu, kdy bylo prokázáno, že u peptidu 660-700 

dochází k poklesu deuterace po vazbě Bmh1 [75]. 

   

Obrázek 7.1: Vlevo: Porovnání modelů krystalových struktur katalytické domény Nth1. Modrá barva reprezentuje 
model domény Nth1 bez navázané trehalosy, růžová reprezentuje model domény Nth1 s navázanou trehalosou 
v aktivním centru, žlutá znázorňuje molekulu trehalosy. Vpravo: Detail aktivního centra Nth1 s vyzančenými 
reziduí D478 a E674.  

 



98 
 

 

Obrázek 7.2: Porovnání stužkových reprezentací krystalových struktur katalytické domény Nth1 s navázanou 
trehalosou v aktivním centru z Saccharomyces cerevisiae (růžová) a Tre37A s navázaným validoxylaminem 
navázaným v aktivním centru z Escherichia coli (zelená), PDB kód 2JG0 [64]. Žlutě je označená molekula trehalosy 
a rezidua D478 a E674 z Nth1 a modře Validoxylamin A s rezidui Tre37A. 
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 Závěr 8
 

 Byla provedena úspěšná jednobodová mutageneze genu NTH1 a vzniklé dvě 

mutantní formy (D478A a E674A) byly exprimovány a purifikovány 

s dostatečným výtěžkem pro experimenty. Dále byl úspěšně exprimován a 

purifikován Nth1 WT v postačujícím množství. Dále bylo navrženo deset 

konstruktů pro krystalografii a dva s největší mírou exprese (Nth1 180-751 a 

Nth1 233-751) byly exprimovány a purifikovány ve větším množství.  

 

 Byla měřena enzymová aktivita Nth1 WT, jejích mutantních forem a konstruktu 

153-751 v přítomnosti Bmh1∆C. Mutantní formy a konstrukt pro krystalografii 

vykazují téměř nulovou aktivitu, zatímco Nth1 WT vykazuje vysokou aktivitu.  

 

 Pro určení ideálního pufru z hlediska stability byla měřena diferenční skenovací 

fluorimetrie s použitím série připravených pufrů. Pro Nth1 180-751 je 

nejvhodnější 100 mM difosforečnan sodný pH 6,5. Druhý testovaný konstrukt 

Nth1 233-751 vykazoval nejvyšší teplotu tání v pufru obsahující 100 mM 

HEPES pH 7,0 v přítomnosti 200 mM NaCl, nicméně konstrukt je velmi 

nestabilní. 

 

 Dále byla měřena vazebná afinita Nth1 WT, jejích mutantních forem a 

krystalografického konstruktu k trehalose pomocí diferenční skenovací 

fluorimetrie DSF a mikrotermoforézy MST. Obě nezávislé metody potvrdily 

vazbu trehalosy ke všem formám Nth1 i v přítomnosti proteinu Bmh1∆C. 

Pomocí metody MST byly určeny disociační konstanty. 

 

 Vybrané konstrukty byly úspěšně krystalovány. Nth1 180-751 byl úspěšně 

krystalován bez přítomnosti trehalosy, difrakční testy ukázaly, že tyto krystaly 

difraktijí s nízkým rozlišením dat. Krystalizace Nth1 153-751 byla provedena 

v přítomnosti i v nepřítomnosti trehalosy. Sběr difrakčních dat vedl k úspěšnému 

vytvoření modelu katalytické domény Nth1 s navázanou trehalosou v aktiviním 

centru.   
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 Přílohy 10

10.1 Predikce sekundární struktury 

Predikce sekundární struktury Nth1 pomocí metody PRISPRED, tato predikce byla 

provedena v rámci mé bakalářské práce [74]. 
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