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Trypsín (EC 3.4.21.4) je dôležitá serínová proteáza, ktorá hydrolyzuje peptidové väzby na C-

konci bázických aminokyselín. Patrí medzi dôležité tráviace enzýmy, ktoré sú produkované 

pankreasom. Je najviac aktívny v mierne alkalickom pH, čo sme v našej práci potvrdili 

monitorovaním štiepenia substrátu BAEE (Nα-benzoyl-L-arginín-etylester hydrochloridu) 

pomocou absorpčnej spektrofotometrie. Cytochróm c je malý globulárny proteín, ktorého 

hlavnou úlohou je prenášanie elektrónov v dýchacom reťazci. Dôležitým štruktúrnym prvkom 

je hémová skupina, ktorá je rozhodujúca pre udržanie natívnej konformácie proteínu. V tejto 

práci sme sa zamerali na monitorovanie štiepenia cytochrómu c trypsínom v tlmivých 

roztokoch so širokou škálou pH. Na základe údajov z absorpčnej spektrofotometrie sme zistili, 

že pH prostredia výrazne ovplyvňuje rýchlosť hydrolýzy cytochrómu c. Maximum sme 

zaznamenali pri pH hodnote 9,5. Výsledky z alkalickej pH titrácie poukazujú na to, že rýchlosť 

štiepenia je pri tomto pH a jeho okolí výrazne ovplyvnená konformačnou zmenou cytochrómu 

c. 
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Deriváty antracénu patria medzi aromatické zlučeniny, ktoré sú často skúmané ako ligandy 

viažuce sa do DNA a sú perspektívne aj ako chemoterapeutické látky. V tejto práci sme sa 

zaoberali štúdiom interakcií nových derivátov antracénu s  DNA z teľacieho týmusu a 

hovädzím sérovým albumínom. Na štúdium skúmaných látok sme použili rôzne techniky ako 

sú UV-Vis spektroskopia, fluorescenčná spektroskopia a CD spektroskopia. Popísané 

techniky nám objasnili spôsob interakcie ctDNA s meranými látkami. V experimentálne časti 

sme použitím už spomínaných techník určili spôsob väzby derivátov antracénu s ctDNA a 

BSA. Z namerných UV-Vis, flourescenčných a CD spektier vyplýva, že merané látky sa viažu 

do ctDNA nie len prostredníctvom interkalácie, ale podieľajú sa aj na viazaní do žliabkov 

ctDNA. Z procesu zhášania fluorescencie BSA derivátmi antracénu sme zistili, že s rastúcou 

teplotou sa nám zvyšovala hodnota Stern-Volmerových konštánt, čo nám poskytuje dôkaz o 

dynamickom type zhášania intenzity fluorescencie BSA. 
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Inzulín je peptidový hormón, ktorý je produkovaný β bunkami Langerhansových 

ostrovčekov pankreasu. V ľudskom tele je dôležitý pri regulácii hladiny glukózy. Pri 

nesprávnom skladovaní a vplyvom rôznych faktorov, ako je teplota alebo pH, však môže 

dochádzať k tvorbe nerozpustných inzulínových agregátov alebo amyloidných fibríl. Použitie 

rôznych organických alebo anorganických aditív dokáže úspešne stabilizovať štruktúru 

inzulínu a zamedziť tvorbe agregátov alebo amyloidných fibríl. Jednou z takýchto 

stabilizačných látok môžu byť iónové kvapaliny. Iónové kvapaliny sú charakterizované ako 

zmes nabitých iónov s teplotou topenia menej ako 100 °C, majú široké spektrum vlastností, ako 

je napríklad nízka toxicita alebo vysoká biologická degradácia. V práci sme pomocou UV-Vis 

spektrofotometrickej kinetickej analýzy študovali vplyv vybranej iónovej kvapaliny, jej 

jednotlivých zložiek a ďalších látok s rôznymi koncentráciami na tvorbu agregátov, ktorá bola 

zapríčinená redukciou dvoch disulfidových mostíkov medzi inzulínovými reťazcami A a B. 

Výsledkom týchto meraní bolo, že niektoré nami vybrané látky dokážu inhibovať agregáciu 

inzulínu a môžu predstavovať vhodné aditívum na dlhodobé skladovanie peptidov.  
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