
Abstrakt 

 

Dizertační práce se skládá ze dvou tematických částí; první část se zabývá charakterizací 

trypsinu, enzymu využívaného v proteomickém výzkumu k identifikaci proteinových sekvencí, a 

rychlostí trypsinového štěpení peptidů. Druhá část je zaměřena na chirální separace biologicky 

aktivních látek. 

V první části projektu byla studována kinetika štěpení syntetických peptidů trypsinema 

vyvinuta metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro detekci těchto peptidů a 

jejich fragmentů. Za použití enzymové reakce v roztoku a metody HPLC byly stanoveny relativní 

rychlostní konstanty štěpné reakce problematických sekvenčních motivů. Bylo objasněno, které 

aminokyseliny v okolí štěpného místa zpomalují enzymovou reakci a v jaké poloze vůči 

štěpnému místu je jejich vliv největší. Dále bylo zjištěno, že trypsin je schopen nízké 

exopeptidázové aktivity, především při štěpení na konci peptidového řetězce. Dále byly zjištěny a 

porovnány účinnosti tří chromatografických kolon s imobilizovaným trypsinem. Imobilizace na 

pevný nosič se využívá pro zvýšení množství enzymu účastnícího se katalytické reakce a pro 

zajištění lepší opakovatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků. Účinnost kolony syntetizované na 

University of North Carolina at Chapel Hill byla porovnána s účinností dvou komerčně 

dostupných kolon. Jako substrát byl použit Nα-benzoyl-L-arginin 4-nitroanilid hydrochlorid a 

testovací podmínky zahrnovaly použití separačních pufrů o různém pH, různých průtoků 

mobilních fází a teplot. Za některých podmínek, především při pH 9,0, vykazovala nově 

syntetizovaná kolona vyšší účinnost než kolony komerční.  

Ve druhé části práce byly vypracovány a optimalizovány metody HPLC a kapilární 

elektroforézy (CE) pro separaci enantiomerů tryptofanu a jeho derivátů používaných pro různé 

účely např. ve farmaceutickém průmyslu. V případě CE byl jako chirální selektor použit 

cyklodextrin (CD) a jeho deriváty. Vývoj HPLC metody vyžadoval použití více různých 

chirálních stacionárních fází a separačních módů. Byly testovány stacionární fáze na bázi CD, 

cyklofruktanu (CF), teikoplaninu i polysacharidů. Bylo dosaženo separace všech analytů na 

základní linii. Na základě získaných výsledků byl diskutován separační mechanismus použitých 

kolon. Dizertační práce zahrnuje také rozsáhlé rešerše týkající se enantioseparací léčiv, 

aminokyselin a dalších chirálních látek metodami HPLC, superkritickou fluidní chromatografií 

(SFC), plynovou chromatografií (GC) a elektrokinetickou chromatografií. 


