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Abstrakt 

Nepatrná část prakticky nekonečného sekvenčního prostoru dosáhla během evoluce 

obrovské funkční rozmanitosti proteinů. Jako nejpravděpodobnější předchůdci dnešních 

proteinů jsou díky konformační rozmanitosti a funkční promiskuitě považovány vnitřně 

neuspořádané proteiny (IDPs), které nezaujímají plně definovanou trojrozměrnou strukturu. Jak 

se však tyto proteiny dále vyvíjely do mnohdy rigidních a vysoce specializovaných 

proteinových struktur? Tato evoluční trajektorie nachází největší podporu v teorii 

indukovaného foldu, podle které byl vývoj struktury zprostředkován interakcí a koevolucí 

primordiálních nestrukturovaných proteinů s různými kofaktory či molekulami RNA. Ačkoli 

jsou některé náhodné sekvence z přírodou nevyužívaného sekvenčního prostoru také schopny 

tvořit funkční proteiny se sekundární a terciální strukturou, jako vhodnější kandidáti pro vývoj 

struktury a funkce se dnes zdají být náhodné sekvence s vysokým obsahem neuspořádanosti, 

které mají nižší tendenci k agregaci.  

Právě vybrané náhodné proteinové sekvence s vysokým obsahem neuspořádanosti byly 

v této práci strukturně charakterizovány pro jejich další využití při evolučních studiích. Na 

základě předchozí studie v naší laboratoři byly vybrány tři arteficiální proteiny z knihovny 

náhodných sekvencí. Ty byly v předkládané práci purifikovány a podrobeny detailní 

charakterizaci pomocí cirkulárního dichroismu a NMR spektroskopie. Na základě získaných 

dat byly dvě ze tří charakterizovaných proteinových sekvencí vybrány jako vhodní kandidáti 

pro experimentální ověření hypotézy indukovaného foldu, které bude náplní dalšího studia 

v laboratoři školitelky.  

 

Klíčová slova: vnitřně neuspořádané proteiny, náhodné sekvence, evoluce proteinů, strukturní 

charakterizace 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

An infinitesimal fraction of the practically infinite sequence space has achieved 

enormous functional diversity of proteins during evolution. Intrinsically disordered proteins 

(IDPs) which lack a fully defined three-dimensional structure are the most likely precursors to 

today’s proteins because of their flexible conformation and functional diversity. But how have 

these proteins evolved into often rigid and highly specialized protein structures? This 

evolutionary trajectory has the greatest support in the theory of induced fold whereby the 

development of the structure was mediated by the interaction and coevolution of primordial 

unstructured proteins with different cofactors or RNA molecules. Although some random 

sequences from the sequence space which is not used by nature are also able to form folded 

proteins the more suitable candidates for evolution of structure and function appear to be 

random sequences with a high content of disordered which have low aggregation propensity. 

The selected random protein sequences with high disorder content have been 

structurally characterized in this work for their further use in evolutionary studies. Three 

artificial proteins were selected from a random-sequence library based on previous study in our 

laboratory. In the present work they were purified and subjected to detailed characterization by 

circular dichroism and NMR spectroscopy. Based on the obtained data two of three 

characterized protein sequences were selected as suitable candidates for experimental 

verification of the hypothesis of induced fold which will be the subject of further study in the 

supervisor’s laboratory.  

 

Key words: intrinsically disordered proteins, random sequences, protein evolution, structural 

characterization  
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1 Seznam použitých zkratek 

APS     peroxodisíran amonný 

ATP     adenosintrifosfát 

CD     cirkulární dichroismus 

DLS dynamický rozptyl světla (z angl. Dynamic Light 

Scattering) 

DNA     deoxyribonukleová kyselina 

E.coli     Escherichia coli 

EDTA     kyselina ethylendiamintetraoctová 

FID     volné doznívání indukce (z angl. Free Induction Decay) 

FTIR     infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

His     histidin 

HSQC spektrum heteronukleární korelované spektrum (z angl. 

Heteronuclear Single Quantum Correlation) 

IDPs vnitřně neuspořádané proteiny (z angl. Intrinsically 

Disordered Proteins) 

IDRs vnitřně neuspořádané regiony (z angl. Intrinsically 

Disordered Regions) 

IPTG     isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid 

kDa     kilodalton 

LB medium    Luria Bertani medium 

LCP světlo    levotočivé kruhově polarizované světlo  

MW     molekulová hmotnost (z angl. Molecular Weight) 

NMR     nukleární magnetická rezonance 

OD550     optická denzita při vlnové délce 550 nm 

PBS     fosfátový pufr (z angl. Phosphate Buffered Saline) 

Phe     fenylalanin 

PPII struktura    polyprolin II struktura  

RCP světlo    pravotočivé kruhově polarizované světlo 

RNA     ribonukleová kyselina  

RPM     otáčky za minutu (z angl. Revolutions Per Minute) 

SDS     dodecylsíran sodný 



2 
 

SDS-PAGE elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v prostředí 

dodecylsíranu sodného 

TCEP     Tris(2-chlorethyl)fosfát 

TEMED    N, N, N´, N´ - tetramethylethylendiamin 

TES     roztok stopových prvků (z angl. Trace Element Solution)  

TFE     trifluorethanol 

Tris     tris(hydroxymethyl)aminomethan 

Trp     tryptofan 

Tyr     tyrosin 

UV      ultrafialové 

UV-VIS oblast   ultrafialová-viditelná oblast 

v/v     objem/objem (z angl. volume/volume) 
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2 Teoretický úvod 

2.1 Svět proteinů  

Genetický kód sestává ze 64 kodonů, kde 61 kodonů kóduje 20 proteinogenních 

aminokyselin a zbylé 3 kodony mají terminační funkci [1]. Tento počet proteinogenních 

aminokyselin nabízí širokou škálu strukturních a funkčních možností. Velikost peptidů 

a proteinů se pohybuje v rozmezí od 2 do 35 000 aminokyselinových zbytků [2]. Pokud si 

představíme polypeptid o sto aminokyselinách, získáme sekvenční prostor 

o 20100 aminokyselinových kombinacích, tedy přibližně 10130 sekvencí [3]. Pro přiblížení, 

v pozorovaném Vesmíru je přibližně 1080 atomů a počet existujících proteinů je odhadován 

na 1015 [4]. Sekvenční prostor tohoto teoretického polypeptidu je tedy nad možnostmi 

přírodního prozkoumání (Obr. 1).  

Obr. 1: Velikost sekvenčního prostoru log(xL) jako funkce velikosti aminokyselinové abecedy 
(např. počet různých typů aminokyselin, x) pro proteiny o délce 33 (hvězdičky), 50 (prázdné kroužky) 
a 100 (plné kroužky) aminokyselin (délka L). Horizontální čáry představují odhadované maximum (plná 
čára) a minimum (přerušovaná čára) počtu sekvencí prozkoumaných během 4 miliard let od počátku 
života na Zemi. Převzato a upraveno z [5]. 
 

Je tedy zřejmé, že pouze nepatrná část prakticky nekonečného sekvenčního prostoru je 

obsazena biologickými proteinovými sekvencemi a majoritní zájem je dnes kladen na zjištění, 

jak jsou tyto proteinové sekvence distribuovány v sekvenčním a strukturálním prostoru. Tato 

distribuce nemůže být náhodná, o tom svědčí homologie mezi určitými proteiny a také 

odlišnosti mezi homologními skupinami proteinů. Ke studiu této problematiky se často využívá 

hierarchická klasifikace proteinů [6]. 
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2.2 Strukturované proteiny 

Struktura proteinu určuje funkci proteinu – to je všeobecně přijímané vědecké 

paradigma. Původní myšlenka se objevila již v roce 1894, kdy Emil Fischer formuloval 

hypotézu klíče a zámku známou také jako teorie komplementarity. Ta postuluje, že pro 

vzájemný chemický efekt musí mít enzym a substrát vhodnou geometrickou strukturu [7,8]. 

Až o mnoho let později, v roce 1973, formuloval Anfinsen termodynamickou hypotézu, která 

stanovuje předpoklad, že sekvence proteinu určuje jeho strukturu a tato struktura určuje funkci 

proteinu. Tato hypotéza vychází z poznání, že trojrozměrná struktura nativního proteinu v jeho 

normálním fyziologickém prostředí je ta, ve které je Gibbsova volná energie systému nejnižší. 

Tedy že nativní konformace je dána souhrnem meziatomových interakcí a tedy 

aminokyselinovou sekvencí v daném prostředí [9,10]. 

2.2.1 Primární struktura 

Primární strukturou proteinu se označuje jeho sekvence aminokyselin. Je to tedy pořadí 

aminokyselin ve směru od aminokyseliny s volnou aminoskupinou (N-konec) k aminokyselině 

s volnou karboxylovou skupinou (C-konec), které jsou kovalentně vázány peptidovou vazbou 

v peptidovém řetězci. Primární struktura je obvykle první informací, kterou o proteinu získáme 

a může nám říci mnoho o jeho trojrozměrné struktuře, funkci, umístění v buňce a evoluci. Tyto 

informace jsou získávány díky porovnávání s již známými sekvencemi proteinů, které jsou 

dostupné v různých databázích [11,12].  

2.2.2 Sekundární struktura 

Sekundární struktura proteinu popisuje lokální konformaci aminokyselinových zbytků 

polypeptidové kostry. Vychází z povahy peptidové vazby, která má rigidní planární strukturu. 

Vazba C-N má částečný charakter dvojné vazby a nemůže se volně otáčet v prostoru. Torzní 

úhel této vazby může nabývat pouze dvou hodnot, a proto se nachází v podobě cis nebo trans 

izomerů. Ze sterických důvodů jsou trans izomery stabilnější, a tedy se vyskytují častěji [13]. 

Výjimkou je peptidová vazba následována prolinovým zbytkem, kdy se častěji vyskytuje 

izomer cis [14]. Naopak volná rotace je možná u jednoduchých vazeb Cα-N a Cα-C jejichž torzní 

úhly jsou označovány jako fí φ (Cα-N vazba) a psí ψ (Cα-C vazba) a jsou znázorněny 
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na Obr. 2. V praxi tyto úhly nemohou nabývat libovolných hodnot kvůli sterickým zábranám 

mezi atomy polypeptidové kostry a postranních řetězců aminokyselinových zbytků [11,13]. 

Obr. 2: Tři vazby od sebe oddělují jednotlivé α-uhlíky v polypeptidovém řetězci. Vazby N-Cα a Cα-C 
mohou rotovat dle torzních úhlů φ a ψ. Peptidová vazba C-N se nemůže volně otáčet v prostoru. 
Ostatním jednoduchým vazbám v aminokyselinové páteři může být také bráněno v rotaci v závislosti 
na velikosti a náboji R skupin. Převzato a upraveno z [11].  
 

Povolené hodnoty pro úhly fí a psí vypočítal a graficky znázornil G. N. Ramachandran. 

Později bylo potvrzeno, že všechny běžné typy pravidelných sekundárních struktur 

nacházejících se v proteinech spadají do povolených oblastí Ramachandranova diagramu 

(Obr. 3) [13,15,16]. 

Obr. 3: Ramachandranův diagram pro různé typy sekundární struktury. Levotočivý α-helix tvořený 
některými aminokyselinovými zbytky je teoreticky možný, ale zatím nebyl v žádném proteinu 
pozorován. Převzato a upraveno z [11].               
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2.2.2.1 α-helix 

Nejčastějším typem sekundární struktury je 

α-helix, který byl poprvé popsán Paulingem v roce 1951 

[17]. Pro polypeptid tvořený L-α-aminokyselinovými 

zbytky platí, že α-helix je pravotočivá šroubovice 

s torzními úhly φ = -57° a ψ = -47°. Délka jednoho závitu 

šroubovice je 3,6 aminokyselinových zbytků a jeden závit 

je tvořen 13 atomy (Obr. 4). Jeho struktura je stabilizována 

vodíkovými vazbami mezi CO skupinou n-té 

aminokyseliny hlavního řetězce a NH skupinou čtvrté 

aminokyseliny hlavního řetězce v pořadí (n+3). Jádro 

šroubovice, které je tvořeno stočenou polypeptidovou 

kostrou, je velmi pevně zabaleno díky van der Waalsovým 

interakcím napříč celou šroubovicí. Postranní řetězce jsou 

umístěny na vnější straně šroubovice a vyčnívají směrem 

od jádra tak, aby nedocházelo ke sterickým interakcím 

s polypeptidovou kostrou a s ostatními postranními 

řetězci [13]. 

Obr. 4: Model pravotočivého α-helixu 
se znázorněnými vodíkovými vazbami. 
Opakující se jednotkou je závit tvořený 
3,6 aminokyselinovými zbytky. 
Převzato a upraveno z [11]. 
 

Sekvence aminokyselin postranních řetězců ovlivňuje stabilitu α-helixu. Například 

destabilizaci šroubovice způsobuje, pokud jsou v řetězci blízko sebe zbytky asparaginu, serinu, 

threoninu a cysteinu. Přítomnost prolinových a glycinových zbytků dokonce omezuje samotnou 

tvorbu α-helixu. Také záleží, jaké aminokyselinové zbytky se vyskytují na koncích α-helixové 

struktury. Elektrické dipóly peptidových vazeb jsou přenášeny přes vodíkové vazby a tím 

vzniká síť dipólů skrz celou šroubovici. Čtyři aminokyselinové zbytky na obou koncích 

šroubovice se plně neúčastní vodíkových vazeb, a to způsobuje výskyt parciálního kladného 

náboje na N-konci šroubovice a parciálního záporného náboje na C-konci šroubovice. Z toho 

důvodu se na N-konci šroubovice častěji vyskytují negativně nabité aminokyseliny, které zde 

mají stabilizační účinky, a naopak pozitivně nabité aminokyseliny zde mají destabilizační 

účinky. Opačně je tomu na C-konci šroubovice [11,18,19]. 
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Známy jsou také další, méně časté, helikální struktury. Příkladem je 310 helix, jehož 

délka jednoho závitu šroubovice je 3 aminokyselinové zbytky a 10 atomů tvoří jeden závit. 

Nejčastěji se vyskytuje jako jednorázový přechod mezi koncem α-helixu a sousední částí 

polypeptidového řetězce. Dalším příkladem je π helix, který má délku závitu šroubovice 

4,4 aminokyselinových zbytků a 16 atomů tvoří jeden závit [13]. 

2.2.2.2 β-struktura skládaného listu 

Ve stejném roce jako α-helix byla Paulingem popsána také β-struktura skládaného 

listu [20]. Stejně jako u α-helixu torzní úhly β-struktury spadají do povolené oblasti 

Ramachandranova diagramu (φ = ψ = ± 180°) a celá struktura je stabilizována vodíkovými 

vazbami. Ty vznikají mezi vodíkem amidu jednoho segmentu polypeptidového řetězce 

a kyslíkem karbonylu sousedícího segmentu polypeptidového řetězce. Vodíkové vazby se také 

mohou tvořit mezi segmenty dvou různých polypeptidových řetězců. Tato struktura je tedy 

tvořena několika segmenty polypeptidového řetězce (β-řetězci) a v závislosti na jejich orientaci 

rozlišujeme dva možné typy β-struktury skládaného listu. Prvním je antiparalelní β-struktura 

skládaného listu, kde sousedící β-řetězce směřují každý opačným směrem (Obr. 5 A na str. 8). 

Změna směru polypeptidového řetězce je umožněna tzv. β-ohybem (z angl. β-turn). Druhým 

typem je paralelní β-struktura skládaného listu, kde sousedící β-řetězce mají shodný směr 

(Obr. 5 B na str. 8). Tento typ struktury je méně stabilní než antiparalelní uspořádání z důvodu 

neoptimální orientace vodíkových vazeb. V globulárních proteinech může být β-struktura 

skládaného listu tvořena ze 2 až 22 β-řetězců, typicky ze 6 β-řetězců. Jeden β-řetězec může být 

tvořen až 15 aminokyselinovými zbytky, nejčastější délka je 6 aminokyselinových zbytků na 

jeden β-řetězec. Postranní řetězce polypeptidové kostry se nacházejí na protilehlých stranách 

β-řetězce s pravidelnou vzdáleností 2 aminokyselinových zbytků. Toto uspořádání postranních 

řetězců brání vzniku makro dipólů tak jak je tomu u α-helixu [11,13]. 
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Obr. 5: β-struktura skládaného listu. Vodíkové vazby jsou zobrazeny přerušovanými čarami a postranní 
řetězce zde nejsou vyobrazeny. A je model antiparalelní B je model paralelní β-struktury skládaného 
listu. Převzato a upraveno z [13]. 

 

2.2.2.3 Ohyby a smyčky 

V globulárních proteinech s kompaktní složenou strukturou, se často nacházejí ohyby 

a smyčky, které umožňují změnu směru polypeptidového řetězce. Velmi častý je již zmíněný 

β-ohyb, který umožňuje tvorbu antiparalelní β-struktury skládaného listu. Je to 180° ohyb, který 

zahrnuje 4 aminokyselinové zbytky, kde kyslík karbonylové skupiny prvního zbytku tvoří 

vodíkovou vazbu s vodíkem amidu čtvrtého zbytku. V β-ohybech se často vyskytují glycinové 

a prolinové zbytky [21]. Dalším typem je γ-ohyb tvořený 3 aminokyselinovými zbytky, kdy 

vodíková vazba vzniká mezi prvním a třetím zbytkem [11]. Smyčky jsou úseky aminokyselin, 

které na rozdíl od ohybů nemají pravidelnou strukturu, propojují dva sekundární strukturní 

prvky a často mají důležitou funkční roli [22,23]. 

2.2.3 Terciární struktura 

Terciární struktura popisuje trojrozměrné uspořádání proteinu, tedy složení elementů 

sekundární struktury (např. α-helixy, β-struktury skládaného listu, ohyby, smyčky, náhodná 

klubka (z angl. random coil) bez pravidelné struktury) spolu s prostorovými dispozicemi 
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postranních řetězců. Podle celkového uspořádání peptidového řetězce rozlišujeme fibrilární 

a globulární proteiny. Fibrilární proteiny mají natažené peptidové řetězce, u nichž se opakuje 

jeden element sekundární struktury, který tvoří jejich základní strukturní jednotku. Naopak 

u globulárních proteinů se různé segmenty polypeptidového řetězce nebo více polypeptidových 

řetězců skládají mezi sebou do podoby kompaktní molekuly a díky tomu můžeme u nich mluvit 

o terciární a kvartérní struktuře. Pokud je peptidový řetězec tvořen z více kompaktních 

globulárních oblastí nazýváme tyto jednotlivé oblasti domény [11,13].  

2.2.4 Kvartérní struktura 

Kvartérní struktura se zavádí v případě, že je protein tvořen z více než jednoho 

peptidového řetězce, tedy je tvořen více podjednotkami. Právě prostorové uspořádání 

jednotlivých podjednotek popisuje kvartérní struktura [11,13].  

2.3 Nestrukturované proteiny 

V poslední době roste vědecký zájem o nestrukturované proteiny, které jsou funkční 

i přesto, že postrádají plně definovanou trojrozměrnou strukturu. Obecně jsou nazývány jako 

vnitřně neuspořádané proteiny (z angl. Intrinsically Disordered Proteins, zkráceně IDPs) a jsou 

to proteiny, které obsahují nestrukturované polypeptidové segmenty, vnitřně neuspořádané 

regiony (z angl. Intrinsically Disordered Regions, zkráceně IDRs), nebo proteiny které jsou 

nestrukturované po celé délce peptidového řetězce [24,25]. Dříve byly nestrukturované 

polypeptidové segmenty považovány za pasivní a sloužící pouze ke spojování strukturovaných 

domén. Dnes je již známa jejich aktivní účast, kdy jejich role vyplývá ze specifické 

neuspořádané konformace, z vnitřního přechodu mezi neuspořádanými konformacemi anebo 

přechodu z neuspořádané tranzice do uspořádané konformace či z uspořádané do neuspořádané 

konformace [10,26]. 

Tato skutečnost je v rozporu s Anfinsenovým strukturně-funkčním paradigmatem 

a přidává tak další koncept typu neuspořádanost-funkce, který stanovuje, že některé proteiny 

mohou být funkční i bez dosažení definované terciární struktury (Obr. 6 na str. 10) [10]. 
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Obr. 6: Strukturované domény a vnitřně neuspořádané regiony (IDRs) jsou dvě základní třídy 
funkčních stavebních kamenů proteinů. Synergie mezi IDRs a strukturovanými doménami zvyšuje 
funkční všestrannost proteinů. Převzato a upraveno z [24]. 

 

2.3.1 Neuspořádanost 

Jak je uvedeno v kapitole 2.2, všechny potřebné informace pro správné skládání 

proteinu do jeho nativní konformace jsou zabudovány v aminokyselinové sekvenci. Je tedy 

pravděpodobné, že aminokyselinové sekvence nativně neuspořádaných proteinů budou mít své 

specifické vlastnosti [27]. Sekvence IDPs obsahují velké množství polárních a nabitých 

aminokyselin (např. glycin a prolin) [10,24,28]. Častá je přítomnost nekompenzovaných 

nabitých skupin, díky kterým mají IDPs při neutrálním pH vysoký náboj [27]. Naopak jejich 

sekvence postrádají dostatečné množství hydrofobních aminokyselin, díky čemuž nejsou 

schopny vytvořit organizované hydrofobní jádro tak, jak je tomu u globulárních 

proteinů [10,24,28]. Williams a spol. provedli analýzu mnoha sekvencí uspořádaných 

a neuspořádaných proteinů a jako aminokyseliny podněcující neuspořádanost označili alanin, 

arginin, glycin, glutamin, serin, prolin, kyselinu glutamovou a lysin [29]. 

Stav IDRs je popisován jako soubor různých konformací, které jsou za fyziologických 

podmínek v dynamické rovnováze. To ale neznamená, že jsou kompletně flexibilní a zaujímají 

všechny možné konformace. Ze studií vyplývá, že aminokyselinové složení IDRs ovlivňuje 

jejich konformační stavy a může určit, zda zaujmou plně relaxovanou konformaci (segmenty 

s vysokým nábojem a nízkou hydrofobicitou) nebo kompaktní konformaci (v závislosti na 

rovnováze mezi nábojem a hydrofobicitou) [10,30]. 

2.3.2 Vlastnosti a funkce nestrukturovaných proteinů 

Jak již bylo uvedeno, u IDRs byla prokázána jejich funkční podstata. Tyto regiony často 

podléhají posttranslačním modifikacím, které modulují jejich biologickou aktivitu nebo 

funkci [8]. Navíc odhalují krátké lineární peptidové motivy (v délce 3 až 10 aminokyselinových 

zbytků), které umožňují interakci se strukturovanými doménami v jiných proteinech 
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a v závislosti na interagujícím partnerovi jsou schopny zaujímat různé konformace. Tyto dvě 

stěžejní vlastnosti, ať už samostatně nebo v jejich kombinaci, zprostředkovávají interakce mezi 

proteiny a tím umožňují koordinaci mnoha buněčných procesů. Důležitou vlastností IDRs při 

zprostředkovávání těchto proteinových interakcí je jejich schopnost vázat více než jednoho 

partnera použitím té samé oblasti a o této jejich vlastnosti mluvíme jako o funkční promiskuitě. 

Funkční promiskuita IDRs předkládá velký signalizační a regulační potenciál. Ten byl potvrzen 

při genomové analýze funkcí proteinů obsahujících IDRs, při které bylo zjištěno, že IDPs jsou 

obohacené o signální proteiny a o proteiny vázající nukleové kyseliny (např. kinázy, 

transkripční faktory, sestřihové faktory) [10,24,31,32].  

S nárůstem počtu charakterizovaných proteinů obsahujících IDRs, byla žádoucí jejich 

klasifikace. Jedním z možných klasifikačních atributů je jejich funkce. O takové rozdělení se 

pokusili Dunker a spol., kteří rozlišili 28 funkcí získaných statistickou analýzou 150 proteinů 

obsahujících IDRs o délce 30 a více aminokyselinových zbytků [33]. Další vývoj tohoto 

schématu rozdělení vedl k zavedení šesti různých funkčních tříd (Obr. 7 na str. 12), na [12,34]:  

I. Entropické řetězce – tato funkce vyplývá ze schopnosti IDRs fluktuovat mezi velkým 

počtem konformačních stavů, což jim umožňuje stanovovat vzdálenost funkčních 

prvků a regulovat dynamiku jejich přeskupení. 

II. Rozpoznávací místa (z angl. display sites) – sem patří IDRs, které velmi často podléhají 

posttranslačním modifikacím, protože jsou vhodným flexibilním substrátem pro 

modifikující enzymy. 

III. Chaperony – bioinformatické analýzy prokázaly, že funkce chaperonů je kompatibilní 

se strukturní neuspořádaností, 40 % aminokyselinových zbytků u RNA chaperonů 

spadá do dlouhých neuspořádaných regionů o délce 31 zbytků a více, u proteinových 

chaperonů to platí pro 15 % aminokyselinových zbytků. 

IV. Efektory – IDRs se váží a modifikují aktivitu vazebného partnera, tato vazba má častěji 

inhibiční účinek, ale jsou známy také aktivační účinky. Některé efektory mohou působit 

i oběma směry, a to i na jednoho vazebného partnera, což dokazuje jejich strukturální 

a funkční všestrannost. 

V. Proteinové lešení (z angl. assemblers) – některé IDRs shromažďují a regulují více 

vazebných partnerů a sestavují z nich multiproteinové komplexy. 
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VI. Vychytávači (z angl. scavengers) – struktura IDRs je vhodná pro vazbu mnoha malých 

ligandů jako jsou ionty a organické sloučeniny, které jsou poté ukládány anebo 

neutralizovány pro jejich likvidaci či pozdější opětovné uvolnění při potřebě 

organismu. 

 

Obr. 7: Schéma funkční klasifikace IDRs. Funkce entropických řetězců vyplývá přímo z jejich flexibilní 
povahy (vyznačeno fialově). Mohou se také vázat na partnerské molekuly, a to buď přechodnou vazbou 
v případě rozpoznávacích míst a chaperonů (vyznačeno zeleně) nebo trvalou vazbou v případě 
efektorů, proteinového lešení a vychytávačů (vyznačeno modře). Převzato a upraveno z [24]. 
 

Jiné schéma zavedli Gsponer a Babu, kteří rozdělili funkce proteinů s IDRs do tří 

širokých funkčních kategorií. Tyto funkce jsou: (i) usnadnění regulace prostřednictvím různých 

posttranslačních modifikací specifických aminokyselin, (ii) proteinové lešení 

a zapojení různých vazebných partnerů, (iii) konformační variabilita a adaptibilita [35]. 

Je důležité si uvědomit, že jeden protein může obsahovat více IDRs, kdy každý region může 

patřit do jiné funkční skupiny. Proto jejich klasifikace zůstává komplikovanou [36]. 

2.3.3 Funkční promiskuita neuspořádaných proteinů 

IDPs a IDRs převládají v eukaryotických proteomech [37]. Z predikčních analýz 

vyplývá, že IDRs delší než 30 aminokyselinových zbytků se vyskytují ve 2 % archealních, 

4,2 % eubakteriálních a 33 % eukaryotických proteinech [38]. Například 44 % lidských genů 

kódujících proteiny obsahují IDRs o délce 31 aminokyselinových zbytků a více. Proč tomu tak 
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je můžeme zatím jen spekulovat. Jako nejpravděpodobnější se jeví teorie, že vývoj vyšších 

eukaryotických organismů byl podpořen právě těmito proteiny díky jejich funkční promiskuitě. 

Eukaryotické organismy potřebují pro různá buněčná prostředí různě nastavitelné regulační 

sítě, ale celkový počet regulátorů je omezen prostorovými a energetickými možnostmi buněk. 

A právě tato omezení pomáhají obejít IDPs pomocí jejich funkční promiskuity [24,31].  

Ačkoli funkční promiskuita poskytuje organismům mnohé výhody, nese s sebou také 

riziko nežádoucích interakcích při selhání proteosyntézy, které mohou vést k negativním 

fenotypickým změnám. Například nadměrná exprese vnitřně neuspořádaného stathminu byla 

spojena s rozvojem rakoviny. Nadměrná exprese vnitřně neuspořádaného tau, ataxinu-1, 

α-synucleinu a huntingtinu je naopak spojována s různými neurodegenerativními 

onemocněními. Tato zjištění spolu s doloženou přísnou regulací exprese naznačují, že 

pozměněné interakce funkčně promiskuitních IDPs jsou základním faktorem patofyziologie 

onemocnění, která jsou způsobena nadprodukcí těchto proteinů [31].   

2.4 Studium evoluce proteinů 

Jednou z velkých otázek proteinového světa je, zda jsou známé přírodní proteiny jen 

jedním z mnoha možných souborů stabilních a funkčních polypeptidů nebo jsou jediným 

možným řešením nalezeným molekulární evolucí [39]. 

2.4.1 Strukturní doména jako evoluční jednotka 

Jak již bylo uvedeno, většina biologických proteinů se skládá do specifické trojrozměrné 

struktury. Stále ale není jasné, zda se skládají, protože díky této vlastnosti byly vybrány evolucí 

nebo je skládání společný rys rozšířený v celém sekvenčním prostoru [3]. Databáze Uniprot 

v dnešní době obsahuje více než 111 000 000 sekvencí [40]. Skoro 140 000 proteinových 

struktur je k dispozici v databázi proteinových struktur PDB [41]. V databázi CATH jsou 

proteinové domény klasifikovány na základě struktury, sekvence a funkčních anotací do 

6 119 super-rodin (z angl. superfamilies). Super-rodina je hierarchická klasifikační skupina 

domén, které jsou evolučně příbuzné [42]. Zdá se tedy, že během evoluce byla vytvořena 

poměrně omezená sada domén a duplikace a kombinace těchto domén daly vytvořit obrovskou 

biodiverzitu současných bílkovin [43,44]. Dříve se předpokládalo, že tyto evolučně původní 

domény vznikly díky přirozené selekci výjimečných sekvencí se schopností složit se do 

definované trojrozměrné struktury a proto hypotetické sekvence, které nejsou v přírodě 
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zastoupeny, budou velmi pravděpodobně nestrukturované [45]. Jak je uvedeno v následující 

kapitole (2.4.2), novější studie tento předpoklad vyvrací. 

2.4.2 Studie náhodných sekvencí 

V poslední době bylo publikováno několik studií, které se zabývaly nekódovanými 

proteinovými sekvencemi (náhodné sekvence nebo sekvence vznikající z nekódující DNA) 

jako potenciálními zdroji strukturních a funkčních proteinů.  

Byly provedeny dvě velké výpočetní analýzy, které se shodovaly, že celkový obsah 

sekundárních struktur v náhodných sekvencích je velmi podobný obsahu v biologických 

sekvencích. První analýza byla provedena Minervini a spol., kteří vygenerovali velkou 

knihovnu náhodných sekvencí (2 × 104 sekvencí). Z té odstranili sekvence s výraznou 

podobností s přirozenými sekvencemi a struktura zbylých sekvencí byla predikována pomocí 

prediktoru Rosetta. Většina náhodných sekvencí měla dle predikce kompaktní trojrozměrnou 

strukturu s vysokým obsahem sekundárních struktur. Od přirozených sekvencí se lišily 

ve vyšším obsahu α-helixu a ve složení hydrofobního jádra [39]. Druhou analýzu provedli 

Yu a spol., kteří charakterizovali knihovnu obsahující 10 000 přirozeně se vyskytujících 

a náhodných proteinových sekvencí pomocí různých prediktorů. Výsledky predikovaly vyšší 

obsah β-struktur u náhodných sekvencí než u přirozených sekvencí [2]. Tyto dvě analýzy se 

tedy liší v predikovaném obsahu α-helixů/β-struktur u náhodných sekvencí.  

Dále bylo provedeno několik experimentálních studií. Davidson a Sauer vytvořili 

knihovnu náhodných sekvencí o délce 80–100 aminokyselinových zbytků, které obsahovaly 

pouze glutamin, leucin a arginin. Tato knihovna byla exprimována v E.coli a dle analýz exprese 

bylo jen 5 % náhodných sekvencí označeno za strukturované [46]. Keefe a Szostak vytvořili 

knihovnu 6 × 1012 náhodných sekvencí o délce 80 aminokyselinových zbytků a izolovali 

sekvence schopné vázat ATP. Výsledkem této studie byl objev čtyř dosud nepopsaných ATP 

vázajících proteinů [47]. Knihovnu náhodných sekvencí o 50 aminokyselinových zbytcích 

vytvořil Chiarabelli a spol. Dle proteolytického štěpení označili autoři studie 20 % sekvencí za 

strukturované [48]. Mnoho náhodných bioaktivních sekvencí objevili Neme a spol., když 

exprimovali klony s náhodnými sekvencemi v E.coli a vystavili je konkurenčnímu růstu. 

Z experimentů vyplývá, že 25 % náhodných sekvencí zvyšovalo rychlost růstu jejich buněk 

a 52 % sekvencí růst inhibovalo [49]. Všechny tyto studie předkládají hypotézu, že velká část 

sekvenčního prostoru má schopnost tvořit funkční proteiny a proteiny se sekundární a terciární 

strukturou.  
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Nejnovější studie také ukazují, že náhodné sekvence s vysokým obsahem 

neuspořádanosti mají nižší tendenci k agregaci na rozdíl od náhodných sekvencí s vysokým 

obsahem sekundárních struktur. To z nich může činit vhodnější kandidáty pro další evoluční 

studie [50]. 

2.4.3 Evoluční význam neuspořádaných proteinů 

I přes poměrně malé využití sekvenčního prostoru dosáhly evoluční procesy obrovské 

funkční rozmanitosti. Podle Darwinovy teorie evoluce se nová funkce může vyvinout jen 

v případě, že je již do určité míry přítomna a tedy se zdá, že příroda vyvíjí nové funkce využitím 

již existujících promiskuitních vlastností, které postupně vylepšuje [51]. Dle Jensenova 

předpokladu měly primordiální proteiny nízkou aktivitu a promiskuitní specificitu. 

Tato vlastnost jim dala selektivní výhodu v počátcích molekulární evoluce a umožnila jim další 

vývoj [52]. Funkční rozmanitost omezeného repertoáru sekvencí je zvyšována konformační 

rozmanitostí, kdy jedna sekvence může zaujmout více uspořádání. Proto se IDPs jeví logickými 

předchůdci dnešních proteinů, díky jejich konformační rozmanitosti a funkční promiskuitě [51].  

Tuto myšlenku podporuje výsledek in vitro evoluce knihovny náhodných 

polypeptidových sekvencí v proteinové doméně bez katalytické funkce, která vedla ke vzniku 

enzymu s novou funkcí, jehož struktura obsahovala nižší počet sekundárních motivů než 

u přírodních enzymů a místo toho měla zvýšenou flexibilitu [53]. Důležitost dynamických 

struktur v časném vývoji proteinových funkcí dokázali Murphy a spol., kteří vytvořili knihovnu 

de novo proteinů navržených tak, aby se skládaly do svazku 4 helixů. Z této knihovny bylo 

vybráno několik proteinů, které byly funkční in vivo a tyto proteiny byly strukturně 

charakterizovány. Z výsledků vyplývá, že tyto de novo proteiny jsou α-helikální a relativně 

stabilní, nicméně místo uspořádaných struktur tvoří dynamické struktury, které fluktuují mezi 

monomerními a dimerními stavy [54]. Další podporou je strukturní analýza starých 

ribosomálních proteinů, jakožto molekulárních fosilií, které se nacházejí uvnitř komplexu 

ribosomu a vykazují vysokou neuspořádanost. Zatímco u novějších ribosomálních proteinů, 

které se nacházejí směrem k povrchu komplexu ribosomu, je pozorována zvyšující se tendence 

k tvorbě samostatně stabilní trojrozměrné struktury [55,56]. 
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2.4.3.1 Hypotéza indukovaného foldu 

Pokud byly primordiální proteiny opravdu neuspořádané, jak došlo k vývoji rigidní 

a vysoce specializované proteinové struktury? Pomoci odpovědět na tuto otázku může 

schopnost některých IDPs složit se do určité strukturovanější konformace po navázání se na 

ligand či proteinového partnera, případně při změně okolního prostředí [57]. Který ligand mohl 

být v počátku evoluce proteinů dostupný a jeho interakce mohla vést k tvorbě strukturovaných 

proteinů? Jako nejpravděpodobnější se jeví molekuly RNA. Vzhledem k tomu, že proteiny 

nemají kódovací vlastnosti a tedy nemohou předávat vybrané fenotypy, bylo nutné, aby se 

vyvinuly v přítomnosti primitivního systému schopného replikace a kódování. Ze známých 

makromolekul je pouze RNA schopna ukládat informace, replikace a katalyzovat chemické 

reakce. RNA poskytuje klíčové komponenty, které umožňují syntézu proteinů z genetické 

informace. Tyto komponenty jsou uchované ve všech živých organismech, což poukazuje na 

jejich prastarý původ a zásadní funkční roli [58].  Podle této hypotézy byl tedy vývoj struktury 

zprostředkován interakcí a koevolucí nestrukturovaných polypeptidových segmentů 

s molekulami RNA, kdy z počátku byla struktura peptidů zcela závislá na jejich vazbě s RNA. 

Tuto hypotézu podporuje již zmíněná struktura ribosomálních proteinů [59]. 

2.5 Strukturní charakterizace neuspořádaných proteinů 

Majoritním rozdílem mezi uspořádanými a neuspořádanými proteiny je ten, že 

uspořádané proteiny mohou být charakterizovány plně definovanou trojrozměrnou strukturou, 

zatímco neuspořádané proteiny plně definovanou trojrozměrnou strukturu nemají. Tento rozdíl 

napovídá skutečnosti, že se i metody strukturní charakterizace pro neuspořádané a uspořádané 

proteiny budou lišit. Zde je uvedeno jen několik málo odlišností v chování neuspořádaných 

proteinů oproti uspořádaným. 

• Odolnost vůči teplotě. Skutečnost, že některé proteiny při teplotě varu neprecipitují 

byla dlouhou dobu neobjasněna. Až s detailnějším zkoumáním IDPs bylo zjištěno, že 

tato vlastnost je pro ně typická. Protože jsou velmi nabité a obsahují velmi málo 

hydrofobních aminokyselin, nevystavují na svůj povrch hydrofobní zbytky, které by 

mohly při zvýšených teplotách agregovat [12,60]. 
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• Odlišná mobilita při SDS-PAGE. Molekulární hmotnost IDPs získaná metodou 

SDS-PAGE je vyšší, než ve skutečnosti je. Důvodem je jejich obohacení o kyselé 

aminokyselinové zbytky, díky čemuž se na tyto proteiny váže méně SDS než je tomu u 

globulárních proteinů a tedy putují gelem o něco pomaleji [12,61]. 

• Zvýšená proteolytická senzitivita. Empirická pozorování prokázala, že některé IDPs 

jsou daleko citlivější k proteolýze než uspořádané proteiny. Podstata této vlastnosti je 

stále předmětem výzkumu, ale již hlavní rozdíl mezi proteiny jí napovídá. Zatímco 

vnitřně neuspořádané proteiny je třeba stabilizovat, aby nebyly degradovány, tak 

globulární proteiny je třeba destabilizovat, aby byly degradovány. Tato vlastnost 

například komplikuje purifikaci některých IDPs, protože dochází k jejich 

fragmentaci [12,25]. 

• Změna v neuspořádané struktuře. Experimenty prokázaly, že u IDPs dochází při 

zvyšování teploty ke konformačním změnám, které souvisí s rozpadem polyprolin II 

(PPII) konformace. IDPs, stejně jako polypeptidy mající neuspořádanou strukturu 

za nízkých teplot, obsahují také levotočivou PPII konformaci [62]. Zastoupení této PPII 

konformace s rostoucí teplotou klesá a tento spektrální jev je využíván pro spektrální 

důkazy, že studovaný protein je IDP [63].  
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2.5.1 Výběr náhodných proteinů s vysokým obsahem 

neuspořádanosti pro tuto studii 

Cílem této práce je strukturně charakterizovat vybrané náhodné proteiny s vysokým 

obsahem neuspořádanosti. Tyto vybrané náhodné proteiny pochází z in silico knihovny 

náhodných sekvencí, která byla vytvořena mými kolegy z laboratoře. Je tvořena 104 peptidy 

o délce 100 aminokyselin, kde vzájemné poměry 20 proteinogenních aminokyselin kopírují 

jejich přirozené zastoupení. Tyto proteiny byly dále analyzovány pěti různými algoritmy pro 

predikci sekundárních struktur a třemi prediktory proteinové nestrukturovanosti. Výsledky 

predikcí jsou zobrazeny na Obr. 8. Pro účely experimentální charakterizace byly vybrány 

3 skupiny po 15 sekvencích. První skupinou jsou proteiny s nejvyšším predikovaným obsahem 

sekundárních struktur a nejnižší nestrukturovaností (na Obr. 8 vyznačeny zeleně), druhá 

skupina představuje náhodný výběr z celé knihovny (na Obr. 8 vyznačeny modře) a třetí 

skupinou jsou proteiny s nejnižším predikovaným obsahem sekundárních struktur a nejvyšší 

nestrukturovaností (na Obr. 8 vyznačeny růžově).  

Obr. 8: Bodový graf vybraných sekvencí pro experimentální charakterizaci z knihovny náhodných 
sekvencí. Na ose x je relativní neuspořádanost vyjádřená na základě z-skóre průměrných hodnot 
jednotlivých sekvencí, získaných pomocí tří různých prediktorů neuspořádanosti. Na ose y je celkový 
obsah sekundárních struktur vyjádřený v procentech, získaný zprůměrováním výsledků z pěti různých 
prediktorů. Vyznačeny jsou vybrané skupiny sekvencí pro účely strukturní charakterizace: skupina 1 
(zelená), skupina 2 (modrá) a skupina 3 (růžová). Převzato a upraveno z [50]. 
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Těchto 45 proteinů bylo exprimováno a purifikováno pomocí polyhistidinové (6×His) 

sekvence na C-konci. Proteiny, které byly hojně produkované v E.coli a rozpustné, byly dále 

charakterizovány pomocí CD pro určení obsahu sekundární struktury (Obr. 9).  

Obr. 9: Výsledky experimentálních analýz. Vlevo – analýza rozpustnosti vybraných proteinových 
sekvencí exprimovaných v E.coli metodou Western blot v nerozpustných (I) a rozpustných (S) frakcích. 
Uprostřed – graf vyjadřující profil exprese pro skupiny 1-3. Vpravo – CD spektra proteinů skupiny 1-3, 
které byly úspěšně exprimovány a purifikovány. Převzato a upraveno z [50]. 
 

Předmětem této práce je podrobnější charakterizace vybraných proteinů s vysokým 

obsahem neuspořádanosti ze skupiny 2 (protein 1259) a 3 (proteiny 665 a 933). Tyto vybrané 

proteiny mají vysokou expresi, jsou rozpustné a dle dynamického rozptylu světla (DLS), jehož 

výsledky zde nejsou uvedeny, jsou nízko-oligomerní a mají sníženou agregační tendenci. 

Strukturní charakterizace těchto proteinů bude sloužit pro jejich využití při experimentálním 

ověření hypotézy indukovaného foldu, kdy budou tyto proteiny představovat modelový příklad 

evolucí netknutých náhodných neuspořádaných proteinových sekvencí.  
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2.5.2 Cirkulární dichroismus (CD) 

Cirkulární dichroismus je spektroskopická metoda, která je založena na studiu rozdílu 

v absorpci levotočivého kruhově polarizovaného světla (LCP světla) a pravotočivého kruhově 

polarizovaného světla (RCP světla). Tento rozdíl vzniká v momentu, kdy rovině polarizované 

světlo, které je tvořeno z LCP a RCP světla o stejné frekvenci a amplitudě, prochází opticky 

aktivní (chirální) látkou v její absorpční oblasti (UV-VIS oblast, případně infračervená oblast) 

a stává se z něj elipticky polarizované světlo [64,65]. Rozdíl absorbancí ΔA je velmi malý 

(10-4 – 10-6 násobek skutečné absorbance vzorku) a v praxi se častěji tento rozdíl vyjadřuje jako 

elipticita θ pro kterou platí θ = 32,982 ∙ ΔA [12,65]. 

Dále se budeme zabývat využitím CD spekter peptidů a proteinů v UV-VIS spektrální 

oblasti k určení jejich sekundární a případně vyšší struktury. CD spektra jsou pozorována ve 

stejné spektrální oblasti, ve které dochází k absorpci proteinu. Obvykle se rozlišuje blízká UV 

a vzdálená UV oblast, které poskytují různé druhy informací o struktuře proteinu [12]. 

CD spektra v blízké UV oblasti se měří při vlnových délkách 250 – 320 nm, při kterých jako 

chromofory vystupují aromatické aminokyseliny a disulfidické vazby. Signály v oblasti 

255 – 270 nm jsou přiřazovány fenylové skupině fenylalaninových zbytků, signály v oblasti 

275 – 285 nm fenolové skupině tyrosinu a signály v oblasti 285 – 305 nm indolové skupině 

tryptofanu (Obr. 10 na str. 21). Disulfidické vazby dávají vznik širokým slabým signálům v celé 

šíři spektra. Získané CD spektrum může být citlivé na malé změny v terciární struktuře 

v důsledku protein-proteinových interakcí a nebo změnami v pH, koncentraci solí, 

rozpouštědla apod. Intenzita spekter získaných měřením v blízké UV oblasti je řádově slabší 

než intenzita spekter měřených ve vzdálené UV oblasti (190 – 250 nm) [66].  
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Obr. 10: CD spektrum blízké UV oblasti. Hodnoty vlnových délek odpovídají signálům postranních 
řetězců fenylalaninu (Phe), tyrosinu (Tyr) a tryptofanu (Trp). Převzato a upraveno z [12]. 

 

CD spektra ve vzdálené UV oblasti se měří při vlnových délkách 190 – 250 nm. 

Při těchto vlnových délkách je chromoforem peptidová vazba. Získané CD spektrum se používá 

k určení relativního zastoupení sekundárních strukturních motivů, protože jednotlivé 

sekundární struktury mají charakteristická CD spektra (Obr. 11) [12,66,67].  

Obr. 11: CD spektra pro vzdálené UV oblasti. A: Typická CD spektra pro α-helix, β-strukturu a náhodná 
klubka. B: CD spektrum HMGA1a proteinu, dle kterého protein z velké části postrádá opakující se 
sekundární strukturu. Výpočty složení sekundární struktury naznačují velmi malou přítomnost α-helixu, 
β-struktury a β-ohybu a naopak dominanci náhodných klubek nebo ostatních struktur. Převzato 
a upraveno z [12].  
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Stejně jako u CD spekter v blízké UV oblasti i v této spektrální oblasti je možné studovat 

konformační změny peptidů a proteinů v závislosti na pH, koncentraci solí, rozpouštědlu apod. 

Například lze ocenit schopnost proteinu tvořit α-helikální strukturu použitím trifluorethanolu 

(TFE) [68] či sekundární strukturu v membránu mimikujícím prostředí, kdy je jako 

nejtriviálnější model používán SDS v koncentraci vyšší než je kritická koncentrace pro tvorbu 

micely (nad 8mM) [69,70]. CD spektroskopie ve vzdálené UV oblasti je jedna ze stěžejních 

technik pro identifikaci IDPs, zejména v kombinaci s teplotní závislostí CD spekter, jak bylo 

uvedeno v úvodu kap. 2.5 (Obr. 12) [12]. 

Obr. 12: CD spektrum HPV E7N domény s vlastnostmi IDPs při 5°C (plná čára) a 85°C (přerušovaná 
čára). Při zvýšení teploty dochází ke ztrátě intenzity v oblasti 200 nm a navýšení intenzity v oblasti 
220 – 240 nm, což svědčí o rozpadu PPII konformace. Tyto spektrální změny se projevují také 
v diferenčním spektru, které je vsazeno do CD spektra. Převzato a upraveno z [63]. 
 

2.5.3 Nukleární magnetická rezonance (NMR) 

Nukleární magnetická rezonance je spektroskopická technika využívající rezonanci 

atomových jader. K té dochází při vložení atomových jader, která mají vnitřní moment hybnosti 

(spin), mezi póly silného magnetu. V tu chvíli se jaderné spiny, které byly do té doby nahodile 

orientovány, natočí jen ve směru (paralelně) nebo proti směru (antiparalelně) vloženého 

magnetického pole. Tyto dvě orientace nemají stejnou energii, paralelní orientace je výhodnější, 

protože má lehce nižší energii. Platí, že čím silnější vnější magnetické pole použijeme, tím vetší 

je rozdíl energií mezi těmito dvěma orientacemi a tím je měření citlivější. K dosažení rezonance 

je nutné takto orientovaná jádra ozařovat elektromagnetickým zářením o vhodné frekvenci, kdy 

dojde k absorpci energie, kterou měříme a k přechodu jader ze stavu o nižší energii do stavu 

o vyšší energii (překlopení spinu) [71]. 
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V jednom spektru jsou vždy měřena jádra jednoho druhu. Pokud tato jádra nejsou 

chemicky ekvivalentní, liší se v rozložení elektronů ve svém okolí. Tato jádra, která jsou různě 

stíněna elektrony, rezonují při odlišné frekvenci a jejich signály můžeme ve výsledných 

spektrech od sebe odlišit. Pro polohu signálu ve spektru se nejčastěji využívá stupnice 

chemického posunu δ, která se udává s jednotkou ppm (miliontina pracovní frekvence 

spektrometru, angl. parts per milion). Získaný NMR signál se nazývá FID (volné doznívání 

indukce, z angl. Free Induction Decay) a představuje závislost intenzity proudu indukovaného 

ve snímací cívce na čase. S použitím Fourierovy transformace je FID převeden na analyzované 

spektrum, které udává závislost intenzity na frekvenci [72–74].  

Ne všechna atomová jádra jsou vhodná pro měření. Jádra s nulovým spinem (např. 12C, 

16O, 32S) nejsou v NMR spektroskopii pozorovatelná a ani nijak neovlivňují spektra jiných 

izotopů. Zato jádra se spinem ½ jsou snadno měřitelná. Patří sem nejběžněji měřené jádro 1H, 

které má vysoké přírodní zastoupení. Dalšími měřenými jádry jsou 13C a 15N, která ale mají 

velmi nízké přírodní zastoupení. Proto se při expresi proteinů používá medium obsahující jen 

tyto značené izotopy. Nakonec jádra se spinem vyšším než ½ mají kvadrupolový moment, který 

velmi komplikuje měření a výsledná spektra je prakticky nemožné vyhodnotit [75]. 

Pro strukturní charakterizaci neuspořádaných proteinů v této práci byly použity 

2 metody NMR spektroskopie, které jsou níže detailněji popsány. 

2.5.3.1 1D 1H NMR 

Nejběžněji měřené jednodimenzionální spektrum jádra 1H, jehož chemické posuny 

většinou spadají do oblasti hodnot 0 – 10 ppm. V případě měření 1H NMR spekter pro IDPs je 

problém v jejich rychlém přecházení mezi různými konformacemi. To zhoršuje signál 

chemického posunu a brání přímému přiřazení jednotlivých signálů. Například spektrální oblast 

amidových protonů v globulárních proteinech se typicky nachází v rozmezích chemického 

posunu 6,5 – 10 ppm, ale v případě IDPs jen v rozmezí 8 – 8,5 ppm. Spektra uspořádaných 

a neuspořádaných proteinů tedy vykazují charakteristické rozdíly, které mohou být využity 

k prokázání neuspořádanosti proteinu [12,71,76]. 
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2.5.3.2 2D 15N/1H HSQC NMR 

 Další možností je měření dvoudimenzionálního heteronukleárního korelovaného 

spektra HSQC (z angl. Heteronuclear Single Quantum Correlation). Při měření jádra 1H a jádra 

značeného izotopu 15N získáváme signál pro každou kovalentně vázanou skupinu 1H – 15N. 

Ve spektru strukturovaného proteinu můžeme pozorovat signál z každé peptidové vazby 

aminokyselinových zbytků v polypeptidové kostře (s výjimkou prolinu) a z každého 

postranního řetězce obsahujícího amidový dusík (NH skupina indolu tryptofanu, amidové 

skupiny asparaginu a glutaminu, za velmi příznivých podmínek může být pozorován také signál 

guanidinové skupiny argininu). Zatímco u IDPs je chemický posun 1H velmi úzký (8 - 8,5 ppm), 

chemický posun 15N je pro amidové skupiny polypeptidové kostry a postranních řetězců daleko 

širší (105 - 130 ppm). Tento rozdíl v rozptylu (disperzi) chemického posunu ve dvou dimenzích 

je spolehlivým ukazatelem neuspořádanosti, a proto se přiřazování signálů HSQC spekter často 

využívá pro charakterizaci strukturálního stavu IDPs a k detekci interakcí s jinými proteiny 

[12,74]. 
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3 Cíle práce 

• Exprese proteinů 665, 933 a 1259 v minimálním mediu se značeným izotopem 15N 

a jejich následná purifikace afinitní chromatografií pro strukturní charakterizaci 

pomocí NMR spektroskopie.  

• Exprese proteinů 665, 933 a 1259 v LB mediu a jejich následná purifikace afinitní 

chromatografií a gelovou permeační chromatografií pro strukturní charakterizaci 

pomocí CD spektroskopie.  

• Výběr vhodných proteinových sekvencí pro detailnější strukturní charakterizaci 

(vyřešení NMR struktury) a pro jejich následné využití při experimentálním ověřování 

hypotézy indukovaného foldu.  
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4 Materiál a metody 

4.1 Chemikálie 

• Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) 

LB agar 

LB medium 

Kyselina citronová 

D-glukosa 

Heptahydrát síranu zinečnatého 

Dodecylsíran sodný (SDS) 

Dihydrogenfosforečnan draselný 

Tris báze 

Tris HCl 

Glycin 

IPTG (isopropyl-β-D-1-thiogalaktopyranosid) 

TEMED (N, N, N´, N´-tetramethylethylendiamin) 

APS (peroxodisíran amonný) 

Glycerol 

Dihydrát chloridu mědnatého 

Kyselina boritá 

Chlorid amonný 

Síran hořečnatý 

Biotin 

Thiamin 

 

• Penta (Praha, Česká Republika) 

Chlorid sodný 

Chlorid draselný 

Dihydrát hydrogenfosforečnanu disodného 

Hydroxid sodný 

Ethanol 

Methanol 

EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) 

Chlorid vápenatý 

Tetrahydrát chloridu železnatého 

Tetrahydrát chloridu manganatého 

Hexahydrát chloridu kobaltnatého 

Chlorid zinečnatý 

Dihydrát molybdenanu sodného 

Síran sodný 

 

• Carl Roth (Karlsruhe, Německo) 

Imidazol 

β-merkaptoethanol 

 

• Bio-rad (California, USA) 

Marker molekulární hmotnosti proteinů – Precision Plus Protein All Blue Standards 
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• Thermo Fisher Scientific (Massachusetts, USA) 

TCEP (Tris(2-chlorethyl)fosfát) 

SuperSignalTM West Femto Maximum Sensitivity Substrate 

HisPurTM Ni-NTA Superflow Agarose 

Casein blocker 

 

• Cambridge Isotope Laboratories (Massachusetts, USA) 

Chlorid amonný (15N, 99%) 

 

• nzytech (Lisabon, Portugalsko) 

Akrylamid/bis-akrylamid (roztok 29:1) 

 

• Serva (Heidelberg, Německo) 

Bromfenolová modř 

 

• ÚOCHB AV ČR, v.v.i. (Praha, Česká Republika) 

iBody anti-polyHis 488 

 

4.2 Pufry a jiné roztoky 

• Pufr A: 50mM Na2HPO4
.2 H2O, 100mM NaCl, 5mM β-merkaptoethanol, pH 7,9 

• Pufr B: 50mM Na2HPO4
.2 H2O, 100mM NaCl, 5mM β-merkaptoethanol, 

10mM imidazol, pH 7,9 

• Pufr C: 50mM Na2HPO4
.2 H2O, 100mM NaCl, 5mM β-merkaptoethanol, 

0,5M imidazol, pH 7,9 

• 6×vzorkový pufr: 350mM Tris-HCl, pH 6,8, 30% (v/v) glycerol, 350mM SDS, 

4 % (v/v) 2mM β-merkaptoethanol, 180μM bromfenolová modř 

• 10×Tris-glycin pufr: 25mM Tris báze, 192mM glycin, pH 8,3 

• 10×elektrodový pufr: 300mM Tris báze, 2,8M glycinu, 40mM SDS, pH 8,8 

• Přenosový pufr: 100 ml 10xTris-glycin pufru, 200 ml methanolu, 1,7 l destilované vody 

• 10×PBS pufr: 1,37M NaCl, 27mM KCl, 100mM Na2HPO4, 18mM KH2PO4 

• Pufr D: 10mM Tris báze, 10mM NaCl, 1mM TCEP, pH 8 

• Pufr E: 20mM Tris báze, 10mM NaCl, 5mM β-merkaptoethanol, pH 7,5 

• Pufr F: 20mM Tris báze, 10mM NaCl, 1mM TCEP, pH 7,5 

• 1000×Na2SO4: 80mM Na2SO4 

• 10×PO4: 0,5M Na2HPO4
.2 H2O, 0,2M KH2PO4  

• roztok NH4Cl pro minimální medium: 3,8M NH4Cl, přefiltrovaný 

• 1000×MgSO4: 1M MgSO4
.7 H2O, přefiltrovaný 

• 1000×CaCl2: 0,3M CaCl2, přefiltrovaný 

• 50×glukosa: 1,1M glukosy, přefiltrovaná 

• 1000×TES (roztok stopových prvků): připraven dle Tab. 1 na str. 28, přidáváno v daném 

pořadí a vždy rozpuštěno před přidáním další soli, přefiltrováno 
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Tab. 1: Složení 1000x TES 

Složka mg/100 ml 

CaCl2·2H2O 600 

FeCl2·4H2O 500 

MnCl2·4H2O 120 

CoCl2·6H2O 80 

ZnCl2 34 

CuCl2·2H2O 30 

H3BO3 2 

Na2MoO4·2H2O 61 

EDTA 500 

 

4.3 Bakteriální kmeny 

• C41(DE3) E.coli (Sigma-Aldrich, USA) 

 

4.4 Další pomůcky 

• Centrifugační filtr Amicon Ultra-4 (Merck, Německo) 

• Dialyzační střeva Spectral/Pro (Spectrum Laboratories, USA) 

• Filtry Millex-GP Filter, 0,22 μm, PES 33 mm (Merck, Německo) 

 

4.5 Přístroje 

• Centrifugy: Avanti J26XPI, Beckman Coulter, Inc. (USA) 

Centrifuge 5424 R, Eppendorf (Německo) 

Allegra X22-R, Beckman Coulter, Inc. (USA) 

• Zdroj napětí Consort EV245, Sigma-Aldrich (USA) 

• Systém pro vertikální elektroforézu Mini-PROTEAN, Bio-rad (USA) 

• Třepačka Innova 44, New Brunswick Scientific (Německo) 

• Laboratorní váhy Adventurer, OHAUS (USA) 

• pH metr HI 3220, Hanna Instruments (Česká Republika) 

• Blokový termostat MB-102, Bioer (Čína) 

• Sonikátor Q700, Qsonica (USA) 

• Inkubátor my TEMP mini, Benchmark Scientific (USA) 

• Třepačka rolovací MX-T6-S, SCILOGEX (USA) 

• Míchačka MS7-S, DLAB (Čína) 

• Vertikální rotační mixér VM-80, MIULAB (Čína) 

• GyroTwister, Labnet (USA) 

• NanoDrop OneC, Thermo Fisher Scientific (USA) 

• Amersham Imager 600, GE Healthcare (Velká Británie) 

• NGC Chromatography System, Bio-rad (USA) 

• ECD spektrometr Jasco 815 s Peltier type temperature control system PTC-423S/L 

(USA) 

• NMR spektrometr Bruker Avance III 850 (USA) 
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4.6 Metody 

4.6.1 Transformace  

Chemicky kompetentní buňky C41(DE3) E.coli byly transformovány 

plasmidovou DNA. 

Zmražené kompetentní buňky a plasmidy pET24A s příslušnými proteinovými 

sekvencemi byly ponechány na ledu 20 minut. Poté bylo do vychlazených sterilních zkumavek 

napipetováno 30 μl kompetentních buněk a 0,5 μl plasmidové DNA. Tato směs byla ponechána 

na ledu 20 minut. Následovala transformace metodou teplotního šoku (z angl. heat shock), 

který byl proveden v blokovém termostatu o teplotě 42°C po dobu 90 s. Zkumavky byly 

vráceny na led, ke směsi bylo přidáno 200 μl LB media bez antibiotika a celá směs byla 

inkubována v blokovém termostatu o teplotě 37°C a rychlosti 300 RPM po dobu 1 hodiny. 

Nakonec byl celý objem takto připravené bakteriální kultury rozetřen na Petriho misky s tuhým 

agarem a kanamycinem (50 μg/ml). Ty byly ponechány v inkubátoru o teplotě 37°C přes noc.  

4.6.2 Exprese proteinů v LB mediu 

Nejdříve byly kultivací v tekutém mediu připraveny noční kultury. Pomocí sterilní 

špičky byly jednotlivě narostlé kolonie přeneseny do 10 ml LB media s kanamycinem 

(50 μg/ml) a inkubovány ve třepačce (220 RPM) při 37°C přes noc.  

Druhý den byl k 0,5 l LB media s kanamycinem (50 μg/ml) přidán takový objem noční 

kultury, aby OD550 = 0,05 – 0,1 (typicky 5 ml). Tyto kultury byly inkubovány ve třepačce 

(220 RPM) při teplotě 37°C tak dlouho, dokud jejich OD550 nebylo 0,6, typicky 2,5 hodiny. 

Poté byly kultury ochlazeny na ledu a byl k nim přidán induktor exprese IPTG o výsledné 

koncentraci 0,5mM. Následná produkce proteinů probíhala opět ve třepačce (220 RPM) typicky 

5 hodin při teplotě 30°C v případě proteinů 665 a 933 a při teplotě 25°C v případě proteinu 

1259. Nakonec byly kultury odstředěny v centrifuze (15 min, 5000 × g, 4°C) a supernatant byl 

odstraněn. 

4.6.3 Exprese proteinů v minimálním mediu 

Minimální medium je medium, které poskytuje minimální množství živin potřebných 

pro růst dané bakteriální kultury. Typicky obsahuje zdroj uhlíku (glukosa, sukcinát), dusíku, 

různé soli v závislosti na druhu bakterie a růstových podmínkách (obecně vždy obsahují 

esenciální základní prvky potřebné k syntéze proteinů a nukleových kyselin). V této práci bylo 
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minimální medium použito pro získání proteinů obsahujících značený izotop 15N, které byly 

dále použity pro NMR analýzu. 

Příprava 0,5 l minimálního media: 

Ke 430 ml destilované vody bylo přidáno 0,5 ml 1000×TES, 0,5 ml 1000×Na2SO4 a 50 ml 

10×PO4. Takto rozpracované medium bylo autoklávováno a druhý den k němu byly přidány 

2 ml roztoku NH4Cl pro minimální medium, 0,5 ml 1000×MgSO4, 0,5 ml 1000×CaCl2, 0,5 ml 

1000×přefiltrovaného biotinu, 0,5 ml 1000×přefiltrovaného thiaminu, 10 ml 50×glukosy 

a 0,5 ml kanamycinu (50 μg/ml).  

Nejdříve byly připraveny noční kultury stejným způsobem jako je popsáno v předchozí 

kapitole 4.6.2. K 0,5 l minimálního media byl přidán takový objem noční kultury, aby 

OD550 = 0,05 – 0,1 (typicky 8 – 10 ml). Tyto kultury byly inkubovány ve třepačce (220 RPM) 

při teplotě 37°C tak dlouho, dokud jejich OD550 nebylo 0,6, typicky 5 hodin. Poté byly kultury 

ochlazeny na ledu a byl k nim přidán induktor exprese IPTG o výsledné koncentraci 0,5mM. 

Následná produkce proteinů probíhala opět ve třepačce (220 RPM) přes noc při teplotě 30°C 

v případě proteinů 665 a 933 a při teplotě 25°C v případě proteinu 1259. Druhý den byly kultury 

odstředěny v centrifuze (15 min, 5000 × g, 4°C) a supernatant byl odstraněn. 

4.6.4 Purifikace afinitní chromatografií 

Proteiny byly purifikovány ze solubilní frakce bakteriálního lyzátu v samospádovém 

chromatografickém uspořádání použitím Ni-NTA agarosy, která umožňuje purifikaci proteinů 

obsahujících polyhistidinovou (6×His) sekvenci.  

Nejdříve byla peleta z 0,5 l media resuspendována v 20 ml pufru A. Dále následovala 

sonikace na ledu ve 30 cyklech (20 s ON, 40 s OFF, 55 % intenzita). Získaný lyzát byl odstředěn 

v centrifuze (21000 × g, 30 min, 4°C), supernatant byl oddělen od pelety a umístěn na led. 

Kolona pro purifikaci byla připravena nanesením 2 ml roztoku Ni-NTA agarosy 

a následným promytím destilovanou vodou (2 × 5 ml) a pufrem A (2 × 5 ml). Takto připravený 

nosič byl resuspendován celým objemem získaného supernatantu, spolu byly přeneseny do 

falkony a inkubovány 30 min při laboratorní teplotě na vertikálním rotačním mixéru (10 RPM). 

Poté byl supernatant s nosičem nanesen zpět na kolonu. Dále byla kolona promyta třikrát 5 ml 

pufru B a eluce byla provedena šestkrát 500 μl pufru C. V každém kroku byl odebrán vzorek 

pro SDS elektroforézu. Pro další použití byla kolona promyta 0,5M NaOH (2 × 5 ml) 
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a destilovanou vodou (2 × 5 ml). Všechny frakce byly odebrány a analyzovány pomocí SDS 

elektroforézy.  

4.6.5 SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu 

K separaci proteinů na základě jejich elektroforetické pohyblivosti, která je úměrná 

jejich molekulové hmotnosti, byla použita SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu 

(SDS-PAGE).  

Nejdříve byla sestavena aparatura a poté byl připraven 18 % separační gel podle Tab. 2, 

který byl napipetován mezi dvě skla do tří čtvrtin jejich výšky, převrstven ethanolem a 

ponechán 30 minut polymerovat. 

Tab. 2: Složení 18 % separačního gelu 

Složka Objem 

1,5M Tris pH 8,8 2,5 ml 

44% akrylamid (29:1) 4 ml 

10% SDS 100 μl 

10% APS 100 μl 

TEMED 10 μl 

Dolít destilovanou vodou do 10 ml. 
 
 

Po 30 minutách byl ethanol odlit a na separační gel byl napipetován 6,6 % zaostřovací 

gel připravený podle Tab. 3. Ihned byl do zaostřovacího gelu vložen hřeben pro vytvoření 

jamek. 

Tab. 3: Složení 6,6 % zaostřovacího gelu 

Složka Objem 

1M Tris pH 6,8 1,25 ml 

44% akrylamid (29:1) 750 μl 

10% SDS 50 μl 

10% APS 50 μl 

TEMED 10 μl 

Dolít destilovanou vodou do 5 ml. 
 

Zaostřovací gel byl ponechán 30 minut polymerovat, poté byl hřeben vyjmut a skla 

s připravenými gely byla vložena do elektroforetické aparatury a převrstvena elektrodovým 

pufrem.  

K jednotlivým vzorkům byl přidán vzorkový pufr a tato směs byla povařena v blokovém 

termostatu o teplotě 95°C po dobu 5 minut. Poté byly vzorky centrifugovány (5000 × g, 1 min, 

20°C) a spolu s markerem naneseny na gel. Do aparatury byl přidán chladící bloček a byl dolit 
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elektrodový pufr po rysku. Aparatura byla připojena ke zdroji napětí a nastavena na 240 V. 

Elektroforéza probíhala tak dlouho, dokud bromfenolová modř nedoputovala na spodní hranu 

skel, tedy přibližně hodinu.  

Poté byl gel vyjmut ze skel a vizualizován metodou imidazol-zinkového reverzního 

barvení [77]. Nejdříve byl promyt destilovanou vodou, poté byl na 10 minut ponořen do 

0,2M imidazolu a nakonec byl ponořen do 0,3M síranu zinečnatého do objevení 

elektroforeogramu. Barvení bylo zastaveno promytím gelu v destilované vodě. Gel byl vyfocen 

a pokud byl dále použit k elektropřenosu proteinů na nitrocelulózovou membránu, byl odbarven 

ponořením na třikrát tři minuty do 2 % kyseliny citronové. 

4.6.6 Elektropřenos proteinů na nitrocelulózovou membránu 

s následnou chemiluminiscenční detekcí protilátky 

Elektropřenos proteinů z polyakrylamidového gelu na nitrocelulózovou membránu byl 

proveden metodou Western blot v tzv. sandwich provedení. Všechny složky (filtrační papír, 

membrána, gel) byly promyty v přenosovém pufru a sestaveny tak, že na spodní desku (anoda) 

byl dán filtrační papír, membrána, gel, filtrační papír a nakonec horní deska (katoda). Celá tato 

soustava byla vložena do aparatury, byl přidán chladící bloček a nalit přenosový pufr po rysku. 

Aparatura byla připojena ke zdroji napětí, nastavena na 100 V a elektropřenos probíhal jednu 

hodinu.  

Po ukončení byla membrána vyndána ze systému a vložena do roztoku kaseinu (Casein 

blocker rozředěn v poměru 1:20 v PBS) za stálého míchaní po 1 hodinu pro blokování 

nespecifických míst na membráně. Po hodině byla k roztoku přidána protilátka 

anti-PolyHis 488 (2500×) a membrána byla inkubována další hodinu. Nakonec byla membrána 

promyta třikrát 10 minut v PBS a vyvolána pomocí 600 μl vyvolávacího roztoku SuperSignalTM 

West Femto Maximum Sensitivy Substrate na přístroji Amersham Imager 600. 

4.6.7 Gelová permeační chromatografie 

Po purifikaci afinitní chromatografií (kap. 4.6.4) byly eluční frakce purifikace, které 

obsahovaly analyzovaný protein, dialyzovány přes noc ve 2 l pufru E ve 4°C. Druhý den byl 

protein zakoncentrován pomocí centrifugačního filtru na objem 0,5 ml (výkyvný rotor, 

3500 × g, 60 min, 4°C). Poté byl vzorek přenesen do sterilní zkumavky a centrifugací 

(21000 × g, 20 min, 4°C) byl získán supernatant.  
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Gelová permeační chromatografie byla provedena na přístroji NGC Chromatography 

System. Kolona ENrichTM SEC 70 10 o objemu 24 ml (Bio-rad) byla ekvilibrována 

přefiltrovaným pufrem F, který byl následně použit jako mobilní fáze. Chromatografie 

probíhala při 4°C o nastaveném průtoku 1 ml/min. Nakonec byla provedena SDS elektroforéza 

elučních frakcí.  

4.6.8 NMR spektroskopie 

Vzorky po purifikaci afinitní chromatografií (kap. 4.6.4) byly před NMR analýzou 

dialyzovány přes noc v 2 l pufru D ve 4°C. Proteiny o koncentraci v řádech desetin miligramů 

na mililitr byly měřeny v pufru D s 5 % (v/v) přídavkem D2O. Vzorky byly umístěny do kyvety 

typu Shigemi o průměru 5 mm. Data byla sbírána na spektrometru Bruker Avance s pracovní 1H 

frekvencí 850 MHz vybaveným tříjadernou kryosondou při teplotě 298 K. NMR spektra byla 

naměřena Dr. Václavem Veverkou na ÚOCHB AV ČR, v.v.i. 

4.6.9 CD spektroskopie 

Vzorky po purifikaci afinitní chromatografií (kap. 4.6.4) a následné gelové permeační 

chromatografii (kap. 4.6.7) byly dialyzovány přes noc ve 2 l pufru F ve 4°C. Takto připravené 

vzorky byly umístěny do cylindrické křemenné kyvety o průměru 0,02 cm. Spektra byla získána 

na spektropolarimetru Jasco 815 s experimentálním nastavením stupně rozlišení 0,1 nm, 

rychlosti skenování 5 nm/min, časem odezvy 16 s a spektrálním pásmem 1 nm. Měření 

probíhalo ve spektrálním rozsahu 180 – 270 nm. CD spektra byla naměřena Dr. Lucií 

Bednárovou na ÚOCHB AV ČR v.v.i. 

Pro kvantitativní analýzu CD měření byla stanovena koncentrace proteinu ve vzorku 

pomocí aminokyselinové analýzy, která byla provedena Dr. Radko Součkem na 

ÚOCHB AV ČR v.v.i. Pro výpočet koncentrace bylo použito 5 nejvíce zastoupených 

aminokyselin v daném vzorku.  
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5 Výsledky 

5.1 Exprese a purifikace 

Buňky E.coli byly úspěšně transformovány (kap. 4.6.1) všemi třemi plasmidy 

obsahujícími proteinové sekvence 665, 933, 1259 a exprimovány jak v LB mediu (kap. 4.6.2) 

tak v minimálním mediu se značeným izotopem 15N (kap. 4.6.3). Následně byly proteiny 

purifikovány afinitní chromatografií (kap. 4.6.4) a jednotlivé frakce purifikace byly 

analyzovány pomocí SDS elektroforézy (kap. 4.6.5). Pro přípravu vzorků pro CD spektrometrii 

byly proteiny dále purifikovány gelovou permeační chromatografií (kap. 4.6.7) a vybrané 

frakce purifikace byly také analyzovány SDS elektroforézou (kap. 4.6.5). Výsledky purifikací 

jsou zobrazeny na Obr. 13 – 15 na str. 35 – 37.  
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Obr. 13: Exprese a purifikace proteinu 665. A: SDS-PAGE gel s analýzou exprese a purifikace afinitní 
chromatografií. Exprese v objemu 0,5 l, při teplotě 30°C, délka produkce 15 hodin při koncentraci IPTG 
0,5mM. Marker – 2 μl marker Precision Plus Protein All Blue Standards; BI – 5 μl neindukované buněčné 
suspenze z celkového objemu 0,5 l resuspendované ve vzorkovém pufru; LOAD – 2 μl vzorku 
naneseného na Ni-NTA kolonu z celkového objemu 20 ml; FT – 2 μl vzorku, který se nenavázal na 
Ni-NTA kolonu, z celkového objemu 20 ml; W1 - W3 – 5 μl vzorku promývacího pufru B po promytí 
Ni-NTA kolony z celkového objemu 5 ml; E1 - E6 – 2 μl eluční frakce z celkového objemu 500 μl. 
B: SDS-PAGE gel s analýzou purifikace gelovou permeační chromatografií . Pro nanesení na kolonu byly 
použity spojené frakce E2 až E6 z SDS-PAGE gelu A. Marker – 2 μl marker Precision Plus Protein All Blue 
Standards; E5 - E15 – 10 μl eluční frakce z celkového objemu 0,5 ml. C: Chromatogram absorbance při 
280 nm na elučním objemu získaný gelovou permeační chromatografií na přístroji NGC 
Chromatography System při použití kolony ENrichTM SEC 70 10. Červeně jsou vyznačeny sbírané eluční 
frakce.        
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Obr. 14: Exprese a purifikace proteinu 933. A: SDS-PAGE gel s analýzou exprese a purifikace afinitní 
chromatografií. Exprese v objemu 0,5 l, při teplotě 30°C, délka produkce 5 hodin při koncentraci IPTG 
0,5mM. Marker – 2 μl marker Precision Plus Protein All Blue Standards; BI – 5 μl neindukované buněčné 
suspenze z celkového objemu 0,5 l resuspendované ve vzorkovém pufru; LOAD – 2 μl vzorku 
naneseného na Ni-NTA kolonu z celkového objemu 20 ml; FT – 2 μl vzorku, který se nenavázal na 
Ni-NTA kolonu, z celkového objemu 20 ml; W1 - W3 – 5 μl vzorku promývacího pufru B po promytí 
Ni-NTA kolony z celkového objemu 5 ml; E1 - E6 – 2 μl eluční frakce z celkového objemu 500 μl. 
B: SDS-PAGE gel s analýzou purifikace gelovou permeační chromatografií. Pro nanesení na kolonu byly 
použity spojené frakce E2 až E6 z SDS-PAGE gelu A. Marker – 2 μl marker Precision Plus Protein All Blue 
Standards; E4 – 10 μl eluční frakce z celkového objemu 1 ml; E5 - E12 – 10 μl eluční frakce z celkového 
objemu 0,5 ml. C: Chromatogram absorbance při 280 nm na elučním objemu získaný gelovou 
permeační chromatografií na přístroji NGC Chromatography System při použití kolony ENrichTM SEC 
70 10. Červeně jsou vyznačeny sbírané eluční frakce.           
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Obr. 15: Exprese a purifikace proteinu 1259. A: SDS-PAGE gel s analýzou exprese a purifikace afinitní 
chromatografií. Exprese v objemu 0,5 l, při teplotě 25°C, délka produkce 15 hodin při koncentraci IPTG 
0,5mM. Marker – 2 μl marker Precision Plus Protein All Blue Standards; BI – 5 μl neindukované buněčné 
suspenze z celkového objemu 0,5 l resuspendované ve vzorkovém pufru; LOAD – 2 μl vzorku 
naneseného na Ni-NTA kolonu z celkového objemu 20 ml; FT – 2 μl vzorku, který se nenavázal na 
Ni-NTA kolonu, z celkového objemu 20 ml; W1 - W3 – 5 μl vzorku promývacího pufru B po promytí 
Ni-NTA kolony z celkového objemu 5 ml; E1 - E6 – 2 μl eluční frakce z celkového objemu 500 μl. 
B: SDS-PAGE gel s analýzou purifikace gelovou permeační chromatografií. Pro nanesení na kolonu byly 
použity spojené frakce E2 až E6 z SDS-PAGE gelu A. Marker – 2 μl marker Precision Plus Protein All Blue 
Standards; LOAD – 2 μl vzorku nanášeného na kolonu z celkového objemu 0,5 ml; E4 – 10 μl eluční 
frakce z celkového objemu 1 ml; E5 - E16 – 10 μl eluční frakce z celkového objemu 0,5 ml. 
C: Chromatogram absorbance při 280 nm na elučním objemu získaný gelovou permeační 
chromatografií na přístroji NGC Chromatography System při použití kolony ENrichTM SEC 70 10. 
Červeně jsou vyznačeny sbírané eluční frakce.  
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Pro CD spektroskopii byla použita v případě proteinu 665 frakce E10 z SDS-PAGE 

gelu B na Obr. 13 na str. 35, v případě proteinu 933 spojené frakce E9 a E10 z SDS-PAGE 

gelu B na Obr. 14 na str. 36 a v případě proteinu 1259 frakce E8 z SDS-PAGE gelu B na 

Obr. 15 na str. 37. 

Na základě gelové permeační chromatografie byla určena přibližná molekulová 

hmotnost získaných proteinů pomocí kalibrační křivky kolony ENrichTM SEC 70 10. 

Výsledky jsou zobrazeny v Tab. 4. 

Tab. 4: Vypočtené relativní molekulové hmotnosti jednotlivých proteinů pomocí kalibrační křivky 
kolony ENrichTM SEC 70 10 dle elučního objemu daného proteinu při gelové permeační chromatografii.  

Protein MW [kDa] 

665 21,1 

933 45,5 

1259 37,6 

 

Koncentrace proteinů vypočtené z výsledků aminokyselinové analýzy (viz. Příloha 9.2) 

byly pro protein 665 0,28 mg/ml, pro protein 933 0,27 mg/ml a pro protein 1259 0,12 mg/ml. 

Celkové výtěžky purifikace po gelové permeační chromatografii z LB media se tedy 

pohybovaly v rozmezí 0,5 – 1 mg proteinu z 0,5 l nárůstu pro proteiny 665 a 933, v případě 

proteinu 1259 byl výtěžek pouze 0,2 mg. Výtěžky purifikace afinitní chromatografií 

z minimálního media byly zhruba 0,1 mg proteinu z 0,5 l nárůstu.  
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5.2 NMR spektroskopie 

Pro potvrzení neuspořádanosti vybraných proteinů a bližší charakterizaci jejich 

neuspořádaného stavu byla použita NMR spektroskopie (kap. 4.6.8). Vzorky proteinů 

exprimovaných v minimálním mediu se značeným izotopem 15N (kap. 4.6.3) a purifikovaných 

afinitní chromatografií (kap. 4.6.4) byly před vlastním měřením NMR spekter analyzovány 

SDS elektroforézou (kap. 4.6.5) a elektropřenosem na nitrocelulózovou membránu s následnou 

chemiluminiscenční detekcí protilátky proti histidinové kotvě 6×His (kap. 4.6.6). Výsledky 

analýzy vzorků proteinů jsou na Obr. 16.  

Obr. 16: Vzorky proteinů pro NMR spektroskopii. Vlevo: SDS-PAGE gel vzorků proteinů 
exprimovaných v objemu 0,5 l a purifikovaných afinitní chromatografií. Marker – 2 μl marker Precision 
Plus Protein All Blue Standards; 665, 933, 1259 – 2 μl vzorků proteinů pro NMR analýzu z celkového 
objemu 2,5 ml. Vpravo: Imunodetekce vzorků proteinů pro NMR analýzu. SDS-PAGE gel zobrazený 
vlevo byl přenesen na nitrocelulózovou membránu a proteiny byly detekovány protilátkou iBody 
anti-polyHis 488 proti histidinové kotvě 6×His. 
 

Nejprve byla měřena jednodimenzionální spektra jádra 1H (Obr. 17 na str. 40), která pro 

všechny tři proteiny vykazují vysoký stupeň neuspořádanosti. Signály v oblasti 7–10 ppm 

náleží k vodíkům na amidických dusících hlavního řetězce, oblast v okolí 1 ppm je 

charakteristická pro vodíky methylových skupin. Rozložení signálů v oblasti okolo 8 ppm 

a jejich nízká disperze jsou typické pro nestrukturované proteiny. 



40 
 

 
Obr. 17: 1H NMR spektrum. A: 665, B: 933, C: 1259. Vzorky proteinů o přibližné koncentraci 
0,1-0,3 mg/ml byly měřeny při 298 K v pufru D s 5 % (v/v) přídavkem D2O. Spektrum bylo generováno 
programem TopSpin 3.2. 
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Dále bylo měřeno dvoudimenzionální heteronukleární korelované HSQC spektrum 

jádra 1H a jádra značeného izotopu 15N (Obr. 18). Ve spektru jsou patrné signály typické pro 

jednotlivé aminokyseliny. Například signál okolo 130 ppm dusíkové rezonance poskytuje H-N 

pár postranního řetězce tryptofanu a dvojice signálů v oblasti 112 ppm dusíkové a 6-7 ppm 

vodíkové rezonance jsou dány postranními řetězci asparaginů a glutaminů.  Výskyt signálů 

v oblasti okolo 8 ppm a jejich nízká disperze jsou charakteristické pro nestrukturované proteiny. 

Obr. 18: 2D 15N/1H HSQC spektrum. A: 665, B: 933, C: 1259. Vzorky proteinů o přibližné koncentraci 
0,1 – 0,3 mg/ml byly měřeny při 298 K v pufru D s 5% (v/v) přídavkem D2O. Spektrum bylo 
generováno programem TopSpin 3.2. 

 

5.3 CD spektroskopie 

Pro získání informace o zastoupení sekundárních struktur ve vybraných proteinech a pro 

studium jejich chování v závislosti na teplotě, přídavku TFE (rozpouštědlo indukující helikální 

sekundární struktury) a přídavku SDS (nejprimitivnější model membránového prostředí) 

(kap. 2.5.2) byla použita CD spektroskopie (kap. 4.6.9). Pro měření CD spekter byly použity 

vzorky proteinů exprimovaných v 0,5 l LB media (kap. 4.6.2) a purifikovaných afinitní 

chromatografií (kap. 4.6.4) a gelovou permeační chromatografií (kap. 4.6.7).  
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Tvary CD spekter všech tří proteinů naznačují jejich neuspořádanou strukturu (Obr. 19). 

Rozdílnost v jejich intenzitách v oblasti 180 – 210 nm naznačuje, že nejnižší podíl sekundárních 

struktur se vyskytuje u proteinu 933. Z důvodu velmi nízké koncentrace vzorku proteinu 1259 

byly závislosti CD spekter na teplotě a změně okolí měřeny jen pro proteiny 665 a 933.  

 

Obr. 19: CD spektra proteinů 665, 933 a 1259 v pufru F.  
 

Jak již bylo uvedeno v úvodu (kap. 2.5), typickou vlastností IDPs je jejich teplotní 

stabilita, nicméně s rostoucí teplotou lze pozorovat postupný úbytek parciálního zastoupení 

PPII konformace. Proto byla měřena závislost sekundárních struktur proteinů na teplotě 

(Obr. 20 na str. 43). Ze získaných CD spekter vyplývá, že u obou proteinů dochází se 

zvyšováním teploty ke konformačním změnám, zejména ke ztrátě intenzity v oblasti 200 nm a 

navýšení intenzity kolem 220 nm. Tyto spektrální změny zřejmě odpovídají právě úbytku 

PPII helikálních motivů.   
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Obr. 20: CD spektra proteinů 665 a 933 v pufru F v závislosti na teplotě. A – CD spektra pro všechny 
měřené teploty. B – CD spektra pro minimální a maximální měřenou teplotu. C – diferenční CD spektra 
teplotního gradientu.  
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Dále byla měřena závislost sekundárních struktur proteinů na přídavku TFE (Obr. 21). 

TFE je široce využíváno jako přídavné rozpouštědlo, které indukuje tvorbu převážně helikální 

struktury v proteinech [78,79]. Ze získaných CD spekter vyplývá, že u obou proteinů při 

zvyšování přídavku TFE dochází ke zvyšování podílu helikální struktury.  

Obr. 21: CD spektra proteinů 665 a 933 v závislosti na přídavku TFE. 
 

Nakonec byla studována eventuální změna sekundárních struktur v přítomnosti SDS 

o koncentraci vyšší než je kritická koncentrace pro tvoření micely (8mM a vyšší) (Obr. 22). 

Ze získaných CD spekter vyplývá, že v tomto prostředí se struktura téměř nemění.  

 

Obr. 22: CD spektra proteinů 665 a 933 v závislosti na koncentraci SDS. 
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6 Diskuze 

Cílem této práce byla strukturní charakterizace 3 náhodných proteinových sekvencí 

s vysokým obsahem neuspořádanosti. Tyto proteinové sekvence pochází z knihovny 

náhodných sekvencí vytvořené in silico a tvořené 104 peptidů o délce 100 aminokyselin, kde 

vzájemné poměry jednotlivých proteinogenních aminokyselin kopírují jejich přirozené 

zastoupení. Tato knihovna byla charakterizována různými prediktory sekundárních struktur 

a prediktory neuspořádanosti [50]. Z výsledků predikcí byly z knihovny vybrány tři skupiny po 

15 sekvencích, u kterých byla provedena analýza exprese a rozpustnosti a experimentální 

ověření výsledků predikcí. Skupina 1 je tvořena sekvencemi s nejvyšším obsahem 

sekundárních struktur a nejnižší neuspořádaností a vykazuje nejnižší expresi a rozpustnost. 

Skupina 2 představuje náhodný výběr sekvencí z celé knihovny. Skupina 3 je tvořena 

sekvencemi s nejnižším obsahem sekundárních struktur a nejvyšší neuspořádaností a vykazuje 

nejvyšší expresi a rozpustnost.  Protože vybrané charakterizované sekvence měly obsahovat 

vysokou neuspořádanost byly vybrány dvě sekvence ze skupiny 3 (665 a 933) a jedna sekvence 

ze skupiny 2 (1259), která dle předchozích experimentálních analýz měla nízký obsah 

sekundárních struktur.  

Všechny tři proteinové sekvence byly úspěšně transformovány do buněk E.coli 

a exprimovány v LB mediu, kdy se produkovaly v rozpustné formě. Tomu napovídaly výsledky 

předchozích analýz, podle kterých se exprese a rozpustnost proteinů zvyšuje od 

skupiny 1 ke skupině 3 [50]. Proto mohlo být přikročeno k expresi proteinů v minimálním 

mediu. Pro ověření, že se vybrané proteinové sekvence budou exprimovat, bylo nejprve použito 

minimální medium bez značeného izotopu 15N z důvodu jeho vysoké ceny. Všechny tři proteiny 

byly v minimálním mediu úspěšně exprimovány, ale se znatelně nižším výtěžkem než při jejich 

expresi ve stejném objemu LB media. Nižší výtěžek je způsoben tím, že minimální medium 

obsahuje minimální množství živin potřebných pro růst buněk.  

Purifikace proteinů ze solubilní frakce bakteriálního lyzátu afinitní chromatografií 

použitím Ni-NTA agarosy byla úspěšná u všech tří proteinů a ačkoli jsou IDPs více náchylné 

k proteolýze, nedocházelo během purifikace těchto proteinů k jejich viditelné fragmentaci. 

Nicméně u všech tří proteinů se jejich část nenavázala na agarosu. Prvním důvodem může být 

nedostatečné množství použité agarosy, vazebná kapacita Ni-NTA agarosy je 5 – 10 mg 

proteinu na 1 ml (při purifikaci byl použit 1 ml Ni-NTA agarosy). Druhým důvodem může být 

povaha purifikovaných vzorků, kdy jejich část mohla zagregovat. Pro zjištění příčin by bylo 
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nutné navýšit množství Ni-NTA agarosy, případně blíže charakterizovat jednotlivé purifikační 

frakce. 

Purifikace gelovou permeační chromatografií odhalila rozdílné chování studovaných 

proteinů. Zatímco proteiny 665 a 933 vykazovaly mobilitu odpovídající převážně 

nízko-oligomernímu uspořádání, mobilita proteinu 1259 odpovídala zejména vysoce 

oligomernímu či agregovanému uspořádání. Jen minoritní část proteinu 1259 putovala jako 

nízko-oligomerní. 

Podle sekvence studovaných proteinů se molekulové hmotnosti jejich monomeru 

pohybují kolem 12 kDa (viz. Příloha 9.1). Odhad molekulové hmotnosti stanovené na základě 

kalibrační křivky z gelové permeační chromatografie se pro studované proteiny pohyboval 

v rozmezí 20 – 45 kDa. Je možné, že části proteinů zaujímají víceoligomerní uspořádání. 

Nicméně žádný ze studovaných proteinů není globulární struktury a tedy se liší od proteinů 

použitých pro kalibraci kolony a při gelové permeační chromatografii na základě svého zřejmě 

rozvolněného strukturního uspořádání putují přirozeně s jinou mobilitou. Pro přesnější 

stanovení by bylo třeba použít kolonu s vyšším rozlišením či přesnější metody, např. analytické 

ultracentrifugace. Stanovení přesné molekulové hmotnosti však nebylo cílem této práce. 

Účelem zde bylo zejména rozlišení a vyloučení agregované části vzorku.  

NMR spektra všech tří proteinů potvrdila jejich neuspořádanost. NMR spektrum 

proteinu 1259 se nijak neliší od ostatních proteinů a je tedy zřejmé, že bez purifikace gelovou 

permeční chromatografií nemá tento protein takovou tendenci k tvorbě agregátů.  

CD spektra potvrdila velmi nízký obsah sekundárních struktur u všech tří proteinů. 

Nejnižší obsah se zdá být u proteinu 933, naopak nejvyšší obsah u proteinu 1259. Na druhé 

straně nízká koncentrace vzorku proteinu 1259 po gelové permeační chromatografii, kdy jeho 

podstatná část zagregovala, nedovolovala další podrobnější studium.  

U proteinů 665 a 933 dochází se zvyšující se teplotou ke konformačním změnám. Jak je 

patrné z Obr. 20 na str. 43 se zvyšující se teplotou pozorujeme u obou proteinů pokles negativní 

elipticity okolo 200 nm a nárůst negativní elipticity okolo 220 nm. Tyto spektrální změny, 

typické pro IDPs, jsou důsledkem konformačních změn souvisejících s poklesem zastoupení 

PPII konformace v proteinu, což bylo následně prokázáno i pomocí NMR spektroskopie [80]. 

PPII struktura je motiv sekundární struktury, který je ve velké míře nacházen u IDPs, ale také 
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se nachází na povrchu globulárních proteinů, kde vytváří vodíkové vazby s vodou, čímž 

pomáhá k zachování proteinové struktury [81].  

Proteiny 665 a 933 mají dále dle výsledných CD spekter při jejich titraci TFE potenciál 

tvořit více sekundárních struktur. Naopak nevykazují žádné konformační změny v přítomnosti 

SDS jakožto modelu membrány.  

Pro budoucí podrobnější strukturní charakterizaci byly vybrány proteiny 665 a 933. 

Protein 1259 se pro tyto studie nehodí z důvodu jeho vysoké tendence k agregaci při gelové 

permeační chromatografii. Pro vyřešení NMR struktury bude potřeba připravované proteiny 

exprimovat v minimálním mediu se značenými izotopy 15N a 13C ve větším objemu, než byl 

použit v této práci, pro vyšší výtěžky. Pro vyšší čistotu vzorků proteinů bude nutné zahrnout 

purifikační krok gelovou permeační chromatografií, proto byl protein 1259 zavrhnut.  

Proteiny 665 a 933 budou s dalšími sekvenčními kandidáty dále použity kolegy z 

laboratoře pro experimentální ověřování hypotézy indukovaného foldu. Ti se budou zabývat 

selekcí potenciálních proteinových ligandů z náhodné RNA knihovny s následnou řízenou 

evolucí těchto proteinů ve směru optimalizace vazebné afinity k RNA, bude-li interakce s RNA 

nalezena. Proteinové sekvence použité pro tyto experimenty by měly být nestrukturované, 

vysoce exprimované a neagregující, což oba tyto proteiny splňují. Vhodnost použití těchto 

proteinů pro studium indukce foldu nasvědčuje také jejich vnitřní tendence k tvorbě 

sekundárních struktur zjištěná titrací TFE.  
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7 Závěr 

Arteficiální proteiny 665, 933 a 1259 byly úspěšně exprimovány v LB i minimálním 

mediu a purifikovány. Dále byly všechny proteiny charakterizovány pomocí CD a NMR 

spektroskopie, které potvrdily jejich vysokou strukturní neuspořádanost. 

Protein 1259 vykazoval na rozdíl od ostatních studovaných proteinů při purifikaci 

pomocí gelové permeační chromatografie výrazné tendence k tvorbě agregátů. Z tohoto důvodu 

jeho charakterizace nebyla tak podrobná. CD spektra proteinů 665 a 933 byla navíc měřena 

v teplotním gradientu, v přítomnosti TFE (rozpouštědlo indukující helikální sekundární 

strukturu) a přídavku SDS (jako nejprimitivnější model membránového prostředí). Získaná 

spektra potvrdila IDP povahu proteinů 665 a 933 s tím, že indukce helikální struktury 

v přítomnosti TFE poukazuje na jejich potenciál pro tvorbu sekundárních struktury. 

Pro následující detailnější strukturní charakterizaci zahrnující vyřešení NMR struktury 

a experimentální studie ověření hypotézy indukovaného foldu byly díky svým vlastnostem tedy 

vybrány proteiny 665 a 933.  
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9 Příloha 

9.1 Proteinové sekvence  

>665|SKUPINA3 

MATKGADHGLAAPQPHAKWDTQIPAEGADREHRSGGGNERRFYNEGAKHAQATW

AIPDEPAFHLQPAVGEGATTDQAGSLEDQWVRSLNNNDVDPTQADETLEHHHHHH 

MW = 11,95 kDa 

>933|SKUPINA3 

MVREIDDKTISDYLARGADEGTTAYSLKIPTDKCLFAPTKKHLHGGDKSQEADPPTKS

PMVEHQFGHEPDFPSCREPEDYPGSPLVELTGLNRLTQEPNEELEHHHHHH 

MW = 12,32 kDa 

>1259|SKUPINA2 

MSLGYEASEDGTRVEAIKDGGRDGHMDIEAGGCGYWLFDHKDHRYAEHPMINTRD

LDAQMFAMFAIFYEQDTIGFPDNPWSLIILPAVSYMSMMEFAPAPTLEHHHHHH 

MW = 12,48 kDa 
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9.2 Aminokyselinová analýza 

9.2.1 Protein 665 
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9.2.2 Protein 933 
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9.2.3 Protein 1259 
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‚‚Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a prosím, aby byla řádně vedena evidence 

vypůjčovatelů.‘‘ 
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