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Proteomika se zab˘vá studiem souboru proteinÛ, snaÏí se o jejich identifikaci v kontextu jejich funkce v organizmu za fyzi-

ologick˘ch a patologick˘ch stavÛ. Technikami tohoto v˘zkumu jsou pfiedev‰ím metody zaloÏené na separaci molekul v elektric-

kém poli (jednorozmûrná elektroforéza – ELFO, dvojrozmûrná elektroforéza – 2D ELFO, isoelektrická fokusace – IEF) a meto-

dy zaloÏené na stanovování molekulové hmotnosti analytu (hmotnostní spektrometrie – MS a to pfiedev‰ím MALDI TOF MS*

a ESI TOF MS**). KaÏdá z uveden˘ch metod má svou nev˘hodu, která brání jejímu pouÏití pro rutinní anal˘zu proteinÛ a pep-

tidÛ. Hlavní nev˘hodou 2D elektroforézy je ãasová nároãnost, u IEF je to nedostateãná citlivost, u metod MALDI TOF MS a ESI

TOF MS je to nároãná pfiípravu samotného vzorku nebo nemoÏnost v krátkém ãasovém úseku zpracovat vût‰í mnoÏství vzorkÛ.

Tyto nev˘hody ãásteãnû fie‰í metoda SELDI TOF MS (Surface Enhanced Laser Desorption/Ionization – Time of Flight – Mass

Spectrometry), která spojuje hmotnostní spektrometrií se separaci proteinÛ na základû jejich chemick˘ch a biochemick˘ch vlast-

ností. Stanovované proteiny se na základû sv˘ch chemick˘ch (náboj, vazba na kov atd.) a fyzikálních vlastností (hydrofilita a hyd-

rofobnost) váÏou ze vzorku na „aktivní“ povrch ãipu, kter˘ je pokryt chemick˘m (chromatografick˘ povrch: katex, anex, hydro-

filní, hydrofobní, navázan˘ kov – Cu, Ni atd.) nebo biochemick˘m (navázanou napfi. protilátkou, receptorem atd.) povrchem.

Metoda SELDI TOF MS patfií mezi kvalitativní metody. Proteiny specificky navázané na povrch se laserem desorbují z ãipu a po

ionizaci se dûlí na základû pomûru své molekulové hmotnosti a náboje (m/z) v hmotnostním spektrometru. V̆ hodou je zakon-

centrování analytu na aktivním povrchu, kdy se stanovované proteiny o niÏ‰í koncentraci naváÏou se na povrch zatímco matrice

a nenavázané proteiny jsou vymyty a tím dojde k zakoncentrování. Pfiíprava vût‰ího poãtu vzorku je relativnû snadná a rychlá

stejnû jako samotná hmotnostní anal˘za. Mezi hlavní nev˘hody patfií nutnost odstranit vysocekoncentrované proteiny ze vzorku

(napfi. albumin ze séra) pro zachování dostateãného poãtu vazebn˘ch míst pro látky s niÏ‰í koncentrací; rÛzná afinita proteinÛ

k povrchÛm ãipÛ a ne pfiíli‰ dobrá reprodukovatelnost metody.

Na na‰em pracovi‰ti zab˘váme pfiedev‰ím hledáním nov˘ch nádorov˘ch markerÛ v biologickém materiálu napfi. sérum, plazma,

tkáÀové lyzáty atd u onkologicky nemocn˘ch pacientÛ. V tûchto komplexních systémech jsou biomarkery pfiítomny v relativnû

malém mnoÏství a k jejich identifikaci je nutno metodu SELDI TOF MS zoptimalizovat. Lep‰í citlivost metody jsme dosáhli:

1) zlep‰ením „recovery“ (v˘tûÏnosti) signálu pfii detekci analytÛ z ãipÛ s povrchem normální fáze (fáze je analogická s chroma-

tografii), kdy protokol doporuãen˘ firmou pro pfiípravu vzorku na tomto ãipu obsahoval nûkteré nepfiesnosti nebo pfiímo pro-

tiklady. Po na‰í úpravû pfiípravy ãipÛ oproti pÛvodnímu protokolu se nám podafiilo zv˘‰it „recovery“ v podobû celkového ion-

tového proudu (TIC) na 2,5 násobek a i plochy pod píky jsou v˘znamnû zv˘‰ené. Tohoto se dá vyuÏít pfiedev‰ím pfii stano-

vování proteinÛ o niÏ‰í koncentraci; 

2) v dal‰ím kroku jsme se zamûfiili na optimalizací rozli‰ení proteinÛ, které mají stejnou afinitu k ãipu a podobnou molekulovou

hmotnost. K tomuto rozli‰ení jsme pouÏili isoelektrickou fokusaci, která dává této metodû dal‰í rozmûr v podobû dûlení pro-

teinÛ na základû jejich isoelektrick˘ch bodÛ, které jsou specifické pro kaÏd˘ protein (isoelektrick˘ bod – pH pfii kterém má

protein nulov˘ náboj).

Vyvinuli jsme postup celkového zpracování vzorku, kdy jsme schopní biologick˘ vzorek rozdûlit do frakcí a tyto potom zpra-

covat na chromatografick˘ch ãipech a tento v˘sledek reprodukovat. Vzhledem k vysoké separaãní úãinnosti isoelektrické foku-

sace, relativnû nízké pracnosti pfiípravy vzorku a rychlosti separace je tato metoda vhodná k pouÏití i pro vût‰í poãet vzorkÛ.

Tento projekt je podporovan˘ grantem MZ 000209805.

* MALDI TOF MS – Laserová desorpce/ionizace za pfiítomnosti matrice s detekcí hmotnosti prÛletov˘m analyzátorem (Mat-

rix assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight Mass spectrometry)

** ESI TOF MS – Elektrospray s detekcí hmotnosti prÛletov˘m analyzátorem (Elektrospray Time of Flight Mass spectrometry)
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