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Úvod 

 
Konformační změny v roztocích polypeptidů předsta-

vují komplexní problém. Například ve zředěných roztocích 
lze u mnoha polypeptidů pozorovat změnu z -helikální 
konformace na konformaci „random coil“, která je dnes 
spíše označována jako konformace podobná konformaci 
polyprolin II (PPII)1. Změna struktury může být vyvolána 
změnou složení rozpouštědla nebo teplotními změnami 
a může být detekována sledováním různých fyzikálních 
vlastností. V této práci byla zvolena metoda vibračního 
cirkulárního dichroismu (VCD), jejíž výhodou je velká 
citlivost na sekundární strukturu polypeptidů2. 

Konformace -helix je jedním z možných struktur-
ních motivů v molekulách proteinů. Vznik -helix z méně 
uspořádaných struktur je často součástí procesu sbalování 
proteinů. Naopak konformace PPII často vystupuje jako 
přechodná konformace při procesu opačném, tj. rozbalová-
ní proteinů. Tyto vlastnosti proteinů byly v minulosti často 
modelovány na molekulách synteticky připravovaných 
polypeptidů. Pro tuto práci byl jako modelový systém zvo-
len poly-γ-benzyl-L-glutamát (PBLG), neboť se jedná 
o velmi dobře charakterizovaný systém vykazující konfor-
mační variabilitu. Z dřívějších studií3,4 vyplývá, že PBLG 
existuje v konformaci -helix v několika organických 
rozpouštědlech, mezi nimi v trichlormethanu (CHCl3) 

a v benzenu, a v konformaci PPII v trifluoroctové (TFA) 
a v dichloroctové kyselině. 

V předkládané práci byly studovány konformační 
změny PBLG ve dvou ternárních systémech. V prvním 
z nich, kterým je v návaznosti na předchozí práci58 PBLG 
ve  směsném rozpouštědle TFA/CHCl3, byla poprvé studo-
vána teplotní závislost VCD spekter pro roztoky s vybra-
ným obsahem TFA s cílem přispět k objasnění vlivu TFA 
na změnu konformace polypeptidu. Ve druhém studova-
ném systému, kterým je PBLG ve směsném rozpouštědle 
benzen-d6 s TFA, byla poprvé provedena studie závislosti 
VCD spekter na obsahu TFA v systému a pro vybrané 
roztoky poté byla studována závislost VCD spekter na 
teplotě. Výsledky poskytly informace o vlivu sledovaných 
podmínek na strukturu PBLG. 

 
 

Experimentální část 
 
V předkládané práci byl použit poly-γ-benzyl-L-

glutamát (obr. 1a) s průměrnou molární hmotností 
69 000 g mol1 (Sigma). K přípravě roztoků byla použita 
rozpouštědla: trichlormethan (Lachner), trifluoroctová 
kyselina (Penta) a benzen-d6 (Isosar, 99,5% D). 

VCD a absorpční spektra v infračervené (IČ) oblasti 
18001400 cm1 byla naměřena na spektrometru s FT IFS-
66/S (Bruker, Německo) s rozlišením 8 cm1, IČ spektra 
v oblasti 40001000 cm1 pak na spektrometru s FT Ten-
sor 27 (Bruker, Německo) s rozlišením 2 cm1. Spektra 
jsou průměry ze 6 bloků o 3686 scanech. Byly použity 
skládané kyvety typu A145 s okny z CaF2 a s teflonovou 
distanční folií o tloušťce 50 m, pro teplotní závislost IČ 
spekter i s 12 m folií. Teplotní závislosti byly měřeny 
v kyvetě typu P/N2050 (Specac, UK). Teplota byla nasta-

Obr. 1. Strukturní vzorec PBLG (a), teplotní závislost VCD spekter PBLG v rozpouštědle  benzen-d6/TFA pro obsah 30 obj.% (b) 
a 35 obj.% (c) TFA 
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vována termostatem Heated Jacket Controller 3000 series 
(Specac, UK).  

Byly připraveny roztoky PBLG v CHCl3 a v benzenu-
d6 a ve směsných rozpouštědlech CHCl3/TFA a benzen-
d6/TFA o hmotnostní koncentraci PBLG ρ = 30 g l1 
a o objemovém zlomku TFA 0,05; 0,1; 0,15 a 0,20 pro 
CHCl3/TFA a 0,05; 0,15; 0,30; 0,35 a 0,40 pro benzen-d6/
TFA.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
PBLG byl studován ve dvou ternárních systémech 

s TFA a za předpokladu existence pouze monomerní 
a dimerní formy TFA může být její rovnováha v CHCl3 
resp. v benzenu-d6 popsána:                                               

kde M značí monomerní a D značí dimerní formu TFA. 
Vzhledem k tomu, že v tomto systému je cyklická forma 
dimeru TFA nejpravděpodobnější9, lze předpokládat, že 
pouze monomerní forma kyseliny interaguje s PBLG 
a navrhnout následující model interakcí9:     

kde H značí koncentraci polypeptidu v -helikální konfor-
maci a P v konformaci PPII. HMn je koncentrace -
helikálního polypeptidu, na který je vázána TFA, a PMm+n 
je koncentrace polypeptidu v konformaci PPII, na který je 
vázána TFA.  

V předkládané práci jsme ověřovali tento model jak 
při studiu závislosti struktury PBLG na složení rozpouště-
dla benzen-d6/TFA, tak při studiu závislosti struktury 
PBLG na teplotě v tomto směsném rozpouštědle a ve 
směsném rozpouštědle CHCl3/TFA.  

Byla studována VCD a IČ absorpční spektra PBLG 
v benzenu-d6 bez TFA a s 5, 15, 30, 35 a 40 obj.% TFA. 
Ze struktury PBLG (obr. 1a) vyplývají dvě možnosti in-
terakce TFA s C=O skupinami: s C=O skupinami esterů 
v postranních řetězcích a s C=O skupinami peptidické 
vazby v hlavním řetězci. První z interakcí nebyla pozoro-
vána, neboť pásy pro ni charakteristické leží v oblasti vy-
soké absorbance TFA8. V absorpčních spektrech však byla 
pozorována interakce TFA s C=O skupinami v hlavním 
řetězci PBLG.  

Pro roztoky o obsahu TFA 030 obj.% (obr. 1b) byl 
ve VCD spektrech v oblasti amidu I pozorován pozitivní 
couplet typický pro -helikální konformaci2. Pro obsah 
TFA nad 30 obj.% (obr. 1c) se pozitivní couplet změnil na 
negativní. To lze vysvětlit změnou konformace PBLG z -
helikální na strukturu PPII, pro niž je daný průběh VCD 
typický1.  

Pozorované změny ve VCD i v absorpčních spektrech 
lze aplikovat na model interakce monomerní TFA s PBLG 

navržený výše. Rovnováha (2) směrem doprava byla pozo-
rována při nižších přídavcích TFA. Rovnováha (3) směrem 
doprava byla pozorována mezi obsahy 30 a 35 obj.% TFA 
v benzenu-d6, kdy docházelo ke změně konformace.  

Podobná konformační změna v závislosti na obsahu 
TFA byla námi ve VCD spektrech pozorována již dříve58 
pro systém TFA/CHCl3 a ke změně konformace docházelo 
v rozmezí obsahu TFA 1015 obj.%. V případě systému 
TFA/benzen-d6 tedy došlo ke změně při vyšším obsahu 
TFA. Primární vliv na změny má bezesporu TFA, avšak 
sekundární vliv má i použité majoritní helikogenní roz-
pouštědlo, které zjevně ovlivňuje množství TFA nutné pro 
konformační změnu. Předpokládáme, že CHCl3, který je 
polárnější než benzen-d6, snáze umožňuje změnu konfor-
mace. Konformace PPII je totiž mnohem více „otevřená“ 
než -helikální a je tedy obklopena více molekulami roz-
pouštědla, a proto je vzhledem k polárním částem molekul 
PBLG její realizace výhodnější v polárnějším rozpouště-
dle.  

Byla studována teplotní závislost VCD spekter PBLG 
v obou ternárních systémech. Pro každý systém byl zvolen 
roztok, v němž byl PBLG pozorován v -helikální konfor-
maci, a poté roztok, v němž byl pozorován v konformaci 
PPII. Pro systém CHCl3/TFA to byly roztoky o obsahu 
TFA 10 a 15 obj.%, pro systém benzen-d6/TFA roztoky 
s 30 (obr. 1b) a 35 obj.% (obr. 1c) TFA. U obou systémů 
byly pozorovány podobné změny v závislosti na teplotě. 
Obr. 1b ukazuje, že u roztoků s nižším obsahem TFA (-
helikální konformace) nedocházelo se zvyšováním teploty 
k žádným změnám, ale při snižování teploty docházelo ke 
změně na konformaci PPII a to mezi 2025 °C pro oba 
systémy. Naopak obr. 1c ukazuje, že u roztoků s výchozí 
konformací PPII docházelo ke změnám se zvyšující se 
teplotou, kdy se konformace změnila na -helikální a to 
u 4045 °C pro první systém a u 5060 °C pro druhý sys-
tém. Nejvýznamnějším společným jevem pro pozorované 
konformační změny tedy je, že struktura PPII považovaná 
za méně uspořádanou se stabilizuje při nižší teplotě než 
intramolekulárními vodíkovými můstky stabilizovaná 
struktura -helix. 

Velmi nízká koncentrace [H+] iontů prokázaná kon-
duktometricky9 i námi naměřenými IČ spektry dokazuje, 
že konformace PBLG souvisí s rovnováhou mezi různým 
asociovanými formami TFA a ne významně s její disocia-
cí. V procesech (1), (2) a (3) vystupuje monomerní forma 
kyseliny a dochází tedy k jejich vzájemnému ovlivnění. 
Pro posouzení rovnováhy (1) a jejího vlivu na rovnováhy 
(2) a (3) v závislosti na teplotě byla naměřena teplotní 
závislost IČ spekter pro rozpouštědlo TFA/CHCl3 a pro 
ternární systém PBLG/TFA/CHCl3. Měření bylo provede-
no pro roztoky o obsahu 10 a 15 obj.% TFA v teplotním 
rozsahu 1545 °C. Experiment poskytl stejné výsledky pro 
oba obsahy TFA. Intenzita signálů pro dimerní formu TFA 
s rostoucí teplotou klesala a naopak intenzita signálů pro 
monomerní formu TFA rostla. S teplotou je tedy rovnová-
ha (1) posunutá doleva. Z vyhodnocených dat vyplývá, 
že přítomnost PBLG nemá vliv na změny v rovnováze (1). 
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Navržený model interakcí TFA s PBLG tedy neaproximuje 
plně popisovaný systém. Konformační změny PBLG 
v závislosti na teplotě nejsou způsobeny interakcí TFA 
s PBLG. 

Analyzujeme-li náš systém, je třeba uvažovat různé 
termodynamické parametry s ním spojené, zejména kon-
formační změnu PBLG spojenou s rozrušením intramole-
kulárních vodíkových můstků a vazbu TFA na nehelikální 
úseky PBLG10. Dle teorie Zimma a Bragga11 lze jako 
konstantu K označit konstantu charakterizující formaci 
-helikální konformace a její hodnota byla stanovena na 
2104 pro polypeptidy v nevodných rozpouštědlech11. 
Zastoupení -helikální konformace můžeme označit jako h 
a pro jeho teplotní závislost poté platí11: 

kde ΔH je entalpie přechodu PPII ↔ -helix, která je zá-
sadní pro vysvětlení problému, neboť její hodnota kladná 
pro PBLG v systému směsného rozpouštědla složeného 
z helikogenní složky (CHCl3, benzen-d6) a TFA, která 
naopak -helix rozrušuje10. To je důvod pro inverzní pře-
chod, při němž je -helikální konformace stabilnější za 
vyšších teplot než PPII.  

 
 

Závěr 
 
V předkládané práci bylo ukázáno, že konformace 

PBLG je závislá na obsahu TFA v rozpouštědle i na zvole-
né teplotě.  

Bylo prokázáno, že vliv teploty na strukturu PBLG 
v roztoku směsného rozpouštědla TFA/CHCl3 a TFA/
benzen-d6 je významný a že méně uspořádaná konformace 
PPII je stabilnější za nižších teplot než více uspořádaná -
helix. Pozorované děje nejsou ovlivněny rovnováhou mo-
nomerní↔dimerní TFA. Zásadní vliv na překvapivé změ-
ny konformace mají termodynamické parametry PBLG 
v roztocích užitých směsných rozpouštědel. 

Při pozorování vlivu obsahu TFA na strukturu PBLG 
v roztoku směsného rozpouštědla TFA/benzen-d6 se pro-
kázalo, že TFA interaguje s PBLG a že tato interakce má 
vliv na změnu sekundární konformace, která zde probíhá 
z více uspořádané na méně uspořádanou s rostoucím 
množstvím kyseliny. Tato konformační změna se tedy 
svou podstatou významně liší od té probíhající v závislosti 
na teplotě. Ukázalo se také, že použité helikogenní roz-
pouštědlo má významný vliv. V méně polárním systému s 
benzenem-d6 docházelo ke konformační změně PBLG při 
vyšším obsahu TFA než v systému s polárnějším CHCl3. 

Poprvé bylo využito podrobných strukturních infor-
mací získaných z VCD ke kompletní analýze konformač-
ních změn v  systémech PBLG/TFA/CHCl3 a PBLG/TFA/
benzen-d6 v závislosti na teplotě a v případě druhého sys-
tému i v závislosti na obsahu TFA. 
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