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Úvod
Studiu zmûn struktur proteinÛ je v poslední dobû vûnována velká pozornost. Pokud dojde vlivem nûkter˘ch faktorÛ (jak˘mi

mohou b˘t napfiíklad teplota, pH nebo iontová síla) ke zmûnû struktury proteinu na úrovni terciární a kvartérní, pak je velice prav-

dûpodobné, Ïe protein ãásteãnû nebo zcela ztratí svoji funkãnost. To sebou nese mnoho negativních dÛsledkÛ, které se podle dru-

hu metabolického pÛsobení proteinu, mohou v organismu projevit jak v krátkodobém, tak dlouhodobém ãasovém intervalu. Pro-

to je nutné vytváfiet postupy a kombinace postupÛ pro separaci proteinÛ z biologické matrice a metody, které jsou schopné tyto

zmûny na vy‰‰ích strukturních úrovních postihnout. Alternativními metodami pro detekci mohou b˘t elektrochemické metody,

které se nabízí nejen pro svoji citlivost ale také pro nízkou cenu.

Obr. 1
Strukturní model laktoferinu. ·ipkou je vyznaãeno

vázané Ïelezo (podle)

Modelov˘m proteinem pouÏit˘m v na‰í studii byl laktoferin, kter˘ je obsaÏen v mléce. Laktoferin, kter˘ je také naz˘ván lak-

totransferin, byl objeven v roce 1939 v kravském mléku. Jeho jméno je odvozeno podle dfiívûj‰í klasifikace jako nejv˘znamnûj-

‰í Ïelezo vázající bílkovina v mléce. V roce 1960 byl poprvé izolován z lidského matefiského mléka. V minulosti byl povaÏován

pouze za bakteriostatick˘ Ïelezo-transportní protein v mléku. Následnû se také ukázal velmi v˘znamn˘m Ïelezo vázajícím pro-

teinem dal‰ích exokrinních sekretÛ jako jsou Ïluã, pankreatická ‰Èáva a stfievní sekrety. Velikost a struktura laktoferinu úzce sou-

visí s podobností s ostatními Ïelezo vázajícími proteiny, transferiny. Díky tûmto vlastnostem je laktoferin povaÏován za právo-

platného ãlena transferinové rodiny. Plazmatick˘ laktoferin je pravdûpodobnû syntetizován leukocyty. Nejvy‰‰í hladina je pozo-

rována v kolostru (aÏ 7 g/l) a mléce (v prÛbûhu laktace se sníÏí koncentrace oproti kolostru pfiibliÏnû 7x), niÏ‰í hodnoty jsou

v slzách, nosních tekutinách, slinách atd.. Strukturnû a chemicky je laktoferin glykoprotein skládající se z 703 aminokyselino-

v˘ch zbytkÛ. Hololaktoferin je tvofien z jednoho lineárního polypeptidového fietûzce vãlenûného do dvou kulovit˘ch domén (C-

a N-terminální), kaÏdá doména má jedno vazebné místo pro navázání Ïeleza (Obr. 1). Jeho molekulová hmotnost se pohybuje

kolem 77000 Da.

Laktoferin je schopn˘ do stejného místa vázat i dal‰í kovy, ale s niÏ‰í afinitou. Je známo, Ïe váÏe napfi.: Ga3+, Al3+, VO2+,

Mn3+, Co3+, Cu2+, Zn2+, trivalentní lanthanoidy. Mezi doposud známé biologické funkce laktoferinu patfií regulace homeostázy

Ïeleza. Regulace homeostázy Ïeleza se odehrává pfieváÏnû v tenkém stfievû, kde je pfiijímáno z potravy. Zajímav˘ je vztah k regu-

laci bunûãného rÛstu, diferenciaci bunûk a protizánûtlivé aktivitû. Z toho také vypl˘vá moÏn˘ vztah ke zhoubn˘m nádorÛm a pro-

cesu metastazování.
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Cílem na‰í práce bylo základní elektrochemické studium laktoferrinu pomocí stacionárních a prÛtokov˘ch elektrochemick˘ch

technik s aplikací na rozli‰ení strukturních zmûn.

Materiál a metody
Chemikálie
Methanol (HPLC-ãistota) byl získán od firmy Merck (Darmstadt, Nûmecko). DMW lactoferin byl získán z NUTRA ingredi-

ens (Holandsko). V‰echny dal‰í chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich (USA) pokud není uvedeno jinak. Zásobní

roztoky standardÛ (koncentrace 1 mg.ml–1) byly pfiipraveny v ACS vodû (Aldrich, USA) a uchovány ve tmû pfii 4°C.

Elektrochemická anal˘za v prÛtoãném systému
PrÛtoãn˘ systém byl sloÏen z chromatografické pumpy (Model 583 ESA Inc., Chelmsford, MA, USA), Guard cely (Model

5020 ESA, USA), reakãní smyãky (1 m) pro prÛtokovou injekãní anal˘zu (FIA) a elektrochemického detektoru. Detektor je slo-

Ïen z prÛtoãné amperometrické analytické cely (Model 5040, ESA, USA) obsahující referentní (hydrogen-paládiová), pomoc-

nou uhlíkovou a pracovní elektrodu ze skelného uhlíku a kontrolního modulu Coulochem III, kter˘ slouÏí k ovládání detektoru.

Vzorek (5 µl) byl injektován manuálnû. Data z detektoru byla zpracována pomocí software CSW 32.

Denaturaãní experimenty
Teplotní pÛsobení: 1 mg.ml–1 laktoferinu v Britton-Robinson pufru byl umístûn na thermomixer Eppendorf za konstatní tep-

loty 65°C a míchání 400 rpm. Po 30 minutách byl odebírán vzorek pro FIA anal˘zu.

PÛsobení methanolu: 1 mg.ml–1 laktoferinu byl naváÏen (váhy Sartorius) pfiímo do mikrozkumavky a pfiidán 1 ml methano-

lu (99.8%, Sigma Aldrich, HPLC ãistota) a umístûn na Vortex (Genie, USA) za konstantního míchání 400 rpm. Po 30 minutách

byl odebírán vzorek FIA anal˘zu.

PÛsobení moãoviny: 1 mg.ml–1 laktoferinu byl pfiidán do 6 M moãoviny a umístûna na thermomixer Eppendor za konstatní

teploty 65°C a míchání 400 rpm. Po 30 minutách byl odebírán vzorek FIA anal˘zu.

V˘sledky a diskuse
Elektrochemické chování laktoferinu na uhlíkové pastové elektrodû
Proto, abychom mohli posoudit vhodnost elektrochemické detekce pro anal˘zu laktoferinu a pfiípadnû jeho konformaãních

zmûn, byla provedena jednoduchá studie ve stacionárním elektrochemickém uspofiádání. Pro tento ná‰ úãel jsme vyuÏili tfiíelek-

trodového zapojení (uhlíková pastová elektroda (CPE) jako pracovní, uhlíková tyãinka jako pomocná a Ag/AgCl 3M KCl jako

referentní). Základní elektrochemické chování laktoferinu (1 µg.ml–1) na CPE v acetátovém pufru (pH 5.0) bylo provedeno pomo-

cí tfií rozdíln˘ch voltametrick˘ch elektrochemick˘ch technik (cyklické, diferenãní pulzní a square wave voltametrie). Na elekt-

rochemick˘ch záznamech byly pozorovány oxidaãní signály laktoferinu kolem potenciálu 0.8 aÏ 0.85 V v závislosti na pouÏité

voltametrické technice. V‰echny signály laktoferinu byly dobfie rozli‰itelné a detekovatelné.

Elektrochemické chování laktoferinu na elektrodû ze skelného uhlíku v prÛtokovém uspofiádání
Na základû získan˘ch experimentálních v˘sledkÛ bylo provedeno studium chování laktoferinu v prÛtokové systému. Pomo-

cí Coulochem III bylo studováno chování laktoferinu na elektrodû ze skelného uhlíku (GC) jako pracovní elektrodû. Pfii prvních

experimentech byly testovány rozdílné elektrolyty (acetátov˘, fosfátov˘ a Britton Robinson) pfii aplikovaném potenciálu 700 mV

a prÛtoku mobilní fáze 0.5 ml.min–1. Z experimentálních v˘sledkÛ jsme zjistili, Ïe asi o 20-30% vy‰‰í odezva byla pozorována

v acetátovém pufru v porovnání s pufrem fosfátov˘m. Nejvy‰‰í elektrochemickou odezvu laktoferinu bylo moÏné pozorovat,

pokud byl pouÏit Britton-Robinson pufr. Z tohoto dÛvodu byly dal‰í experimenty provedeny v základním elektrolytu (mobilní

fázi) sloÏeném z Britton-Robinson pufru. Z na‰ich pfiede‰l˘ch prací je známo, Ïe kromû sloÏení základního elektrolytu ovlivÀu-

je v˘‰ku pozorovaného signálu také pH. Testovali jsme vliv pH Britton-Robinson pufru na v˘‰ku signálu laktoferinu v rozsahu

3.5 aÏ 6.5. Maximální v˘‰ka signálu laktoferinu byla pozorována v rozmezí pH 4-5 u univerzálního Britton Robinson pufru. Dále

vzrÛstající hodnota pH vedla k pomûrnû rychlému poklesu signálu laktoferinu. Aby bylo moÏné analyzovat laktoferin aperome-

trick˘m zpÛsobem detekce bylo potfiebné ovûfiit nejvhodnûj‰í detekãní potenciál. Z v˘sledkÛ získan˘ch pomocí voltametrie bylo

oãekáváno maximum kolem potenciálu 800 mV. V experimentech byly sledovány zmûny signálu laktoferinu pfii aplikovaném

potenciálu 400 aÏ 900 mV. Pozorovan˘ elektrochemick˘ch signál laktoferinu s narÛstajícím aplikovan˘m potenciálem postupnû

vzrÛstal. Pro maximální odezvu byl nejvhodnûj‰í aplikovan˘ potenciál okolo 900 mV. Proto byl pro dal‰í anal˘zu vybrán jako

vhodn˘ potenciál 900 mV, kdy se variabilita stanovení pohybovala kolem 3-5%. Pfii takto nastaven˘ch experimentálních pod-

mínkách byla sledována odpovûì laktoferinu na jeho koncentraci. Byla sestrojena kalibraãní kfiivka, která byla v rozsahu

0–60 µg.ml–1 lineární (y = 0.4689x + 1.0096; R2 = 0.9939). 

Rozli‰ení nativní a denaturované formy laktoferinu
V dal‰ích experimentech byla sledována zmûna signálu laktoferinu (1 mg.ml–1) v pfiítomnosti rÛzn˘ch fyzikálních nebo che-

mick˘ch ãinitelÛ vedoucích ke zmûnû struktury za vyuÏití prÛtokové injekãní anal˘zy. Byla sledována dynamika zmûny po dobu

3 hodin. Zmûna signálu nativního laktoferinu bûhem sledovaného období nabyla pozorovatelná (zmûny v˘‰ky píkÛ byly v rám-
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ci chyby anal˘zy a kolísaly kolem 5-6%). V pfiípadû, Ïe byl laktoferin vystaven pÛsobení tepla (65°C) byl nejdfiíve pozorovatel-

n˘ pozvoln˘ nárÛst signálu asi do 2 h pÛsobení, poté signál laktoferinu zaãal velmi strmû narÛstat. Lze tedy pfiedpokládat, Ïe po

2 h dochází k v˘razné zmûnû struktury laktoferinu. V pfiípadû bûÏnû pouÏívaného denaturaãního ãinidla (6 M moãoviny pfii 37°C)

byl pozorován prakticky lineární nárÛst signálu laktoferinu. To ukazuje na postupné rozvolnûní pomûrnû sloÏité struktury toho-

to proteinu. V pfiítomnosti methanolu docházelo nejdfiíve k nárÛstu signálu asi do 1 h pÛsobení, poté se jiÏ signál laktoferinu mûnil

velmi zvolna.

Závûr
Rozli‰ení nativní a denaturované formy proteinÛ je stále velmi obtíÏené. Jak bylo ukázáno, elektrochemická anal˘za umoÏ-

Àuje pomûrnû velmi jednoduché a rychlé rozli‰ení zmûny terciární a kvartérní struktury proteinu. Tato zmûna má pfiím˘ vliv na

zpfiístupnûní elektrochemicky aktivních aminokyselinov˘ch zbytkÛ, které mohou interagovat s povrchem detekãní elektrody. Spo-

jení elektrochemické detekce a injekãní anal˘zy je velmi vhodné pro bûÏnou anal˘zu jednak z hlediska rychlosti a také díky rela-

tivnû nízk˘m pofiizovacím a provozním nákladÛm.
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Dvourozmûrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (2D-PAGE), 
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Mnohoãetn˘ myelom (MM) je heterogenní onemocnûní, které je charakterizováno zhoubnou proliferací B-bunûãného lym-

focytárního klonu a akumulací terminálních v˘vojov˘ch stádií – plazmocytÛ (1). Incidence MM ãiní v âR 4/100 000 obyvatel.

Medián vûku pfii stanovení diagnózy je 60-65 let. Ménû neÏ 2% v‰ech pacientÛ je ve vûku do 40 let. Men‰ina pfiípadÛ MM vzni-

ká transformací z monoklonální gamapatie nejasného v˘znamu (monoclonal gammapathy of undeterminated significance –

MGUS), v ostatních pfiípadech jde o novû rozpoznané (vzniklé) onemocnûní.

MM je ve vût‰inû pfiípadÛ nevyléãitelnou nemocí s individuálnû odli‰n˘m prÛbûhem, léãebnou odezvou a prognózou. V sou-

ãasné dobû se léãebné v˘sledky u MM zásadním zpÛsobem zlep‰ily tak, Ïe více neÏ 20% nemocn˘ch pfieÏívá 10 let a nové léky

jako thalidomid, revlimid, bortezomib (Velcade) je‰tû tyto v˘sledky pravdûpodobnû zlep‰í (2).

Proteomika (proteomics) je v souãasné dobû rychle se rozvíjející vûdní obor, kter˘ se zab˘vá systematickou anal˘zou ve‰ke-

r˘ch proteinÛ (proteomÛ) dané buÀky organismu, orgánu, tkánû nebo tûlesné tekutiny. ProtoÏe je proteom studován v urãitém

235




