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okamÏiku za pﬁesnû definovan˘ch podmínek, odráÏí tak aktuální metabolick˘ stav dané buÀky. U onkologick˘ch onemocnûní se
proteomika snaÏí nalézt a stanovit biomarkery, jejichÏ mûﬁení by vedlo k efektivnímu rozli‰ení definovan˘ch fází rÛzn˘ch typÛ
onemocnûní ãi sledování odpovûdi pacienta na pouÏitou terapii.
Základní separaãní technikou proteomiky je dvourozmûrná elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (2D-PAGE) (3), která
k identifikaci jednotliv˘ch proteinÛ vyuÏívá hmotnostní spektrometrii (MS). V zahraniãním písemnictví v posledních letech vy‰la
ﬁada pﬁehledov˘ch publikací vûnovan˘ch proteomickému v˘zkumu hematoonkologick˘ch onemocnûní (4, 5, 6, 7). Studie zab˘vající se anal˘zou proteomu MM v‰ak doposud chybí. V na‰í práci jsme se zamûﬁili na optimalizaci solubilizace proteinÛ bunûk
myelomové linie ARH-77 a bunûk získan˘ch od nemocn˘ch MM a provedli jsme prvotní anal˘zy proteomu MM technikou 2DPAGE. Optimalizovaná a standardizovaná metodika bude v budoucnu vyuÏita pro studium markerÛ rezistence myelomov˘ch
bunûk k podanému léãivu (bortezomib, thalidomid). Rozdílnû exprimované proteiny v buÀkách pacientÛ citliv˘ch a rezistentních
na podané léãivo pak budou identifikovány pomocí MS spektrometrie. Na základû vstupního proteomického profilu nemocného
bude pak moÏné pﬁedem vylouãit léky nevhodné pro daného nemocného.
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Úvod
Proteiny jsou nezbytnou souãástí v‰ech Ïiv˘ch organismÛ. Je známo, Ïe jsou sloÏeny pﬁeváÏnû z 21 druhÛ -aminokyselin
vycházejících z genetického kódu. Jednotlivé aminokyseliny jsou spolu spojeny peptidovou vazbou (Obr. 1a) a propojením nûkolika aminokyselin vzniká polypeptidick˘ ﬁetûzec (Obr. 1b).
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Obr. 1 (a) Peptidová vazba mezi jednotliv˘mi aminokyselinami

(b) struktura polypeptidového ﬁetûzce

Biologická rozmanitost proteinÛ
Biologická funkce je spojena s jejich strukturou, urãenou poﬁadím jednotliv˘ch aminokyselin a dále prostorov˘m uspoﬁádáním jednotliv˘ch molekul. V organismech se vyskytují jako enzymy, regulaãní proteiny, receptory, transportéry, hrají roli ve smyslovém vnímání, imunitním a oporném systému. Samotná sloÏitost proteinového sloÏení organismÛ je dána jiÏ tvorbou protei-
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nov˘ch polymerÛ, které mohou tak b˘t i) monodisperzní (mají stejnou molekulovou hmotnost) ii) disperzní (mají molekulovou
hmotnost v˘raznû rozdílnou a molekuly tak mohou mít desítky aÏ stovky aminokyselin). Tvar proteinu mÛÏe b˘t také rozdíln˘,
od molekuly jednoduché vláknité, pﬁes kulovité.
Strukturní uspoﬁádání proteinÛ
Primární struktury vytváﬁí vy‰‰í uspoﬁádání, dvou základních typÛ i) helixu nebo ii) skládaného listu. Takto vzniklé sekundární struktury vedou ke vzniku prostorového terciárního uspoﬁádání proteinu. Navíc obecnû platí, Ïe u globulárních proteinÛ
míﬁí polární nabité skupiny ven z povrchu proteinu a jsou hydratovány. Dovnitﬁ struktury míﬁí jen v pﬁípadech, kdyÏ zde mají
nûjakou specifickou funkci (vazbu kovov˘ch iontÛ). V pﬁípadû dlouhého polypeptidového ﬁetûzce vznikají domény, které mohou
mít svou specifickou funkci. Na vzniku terciárních struktur se podílí celá ﬁada interakcí jako: elektrostatické pﬁitaÏlivé síly mezi
atomy a dipóly, vodíkové vazby, interakce mezi polárními skupinami a vodou, disulfidické vazby, disperzní síly mezi hydrofobními skupinami. Mnohé proteiny se skládají z více samostatn˘ch polypeptidov˘ch jednotek vytváﬁející kvartérní strukturu, pﬁiãemÏ i zde se uplatÀují v‰echny typy interakcí. Velmi v˘znamnou je schopnost dal‰ích biologicky aktivních látek vázat se na proteiny.
Co se musí udûlat se vzorkem pro stanovení proteinÛ?
Primárním úkolem je správné odebrání a pﬁevedení získaného biologického vzorku do odbûrové zkumavky. Podle charakteru sledovaného proteinu je vhodné jeho okamÏité zamraÏení kapaln˘m dusíkem a dále uchování v hlubokomrazícím boxu pﬁi 80°C. Vzorek je pﬁed vlastní anal˘zou homogenizován pomocí rÛzn˘ch zpÛsobÛ a technik závisl˘ch na hledaném proteinu. Obecnû je v‰ak vÏdy potﬁebné biologick˘ vzorek mechanicky upravit (mechanické a ultrazvukové homogenizátory). Cílem je rozbití
bunûk a uvolnûní intracelulárního obsahu do roztoku. Získan˘ homogenát je centrifugován, aby do‰lo k oddûlení zbytkÛ bunûk
a supernatantu (obsahující proteiny). Takov˘ vzorek je moÏné jiÏ pouÏít k vlastní anal˘ze. Vût‰inou je v‰ak potﬁebné provést jeho
vhodné naﬁedûní ãi dal‰í úpravu vzorku podle analyzovaného proteinu.

Obr. 2 Chromatogram hydrolyzátu aminokyselin.
Obr. 3 Schéma elektroanalytického stanovení proteinÛ a peptidÛ
Ionexová kolona, prÛtok mobilní fáze 0,5 ml/min,
derivatizace ninhydrinem, snímaná vlnová délka 440 a 560 nm.
Anal˘za proteinÛ – stanovení obsahu aminokyselin
Abychom zjistili, které aminokyseliny obsahuje polypeptidov˘ ﬁetûzec a v jakém jsou zastoupení, musíme provést úplnou
hydrol˘zu na aminokyseliny. Kyselá hydrol˘za probíhá zahﬁíváním vzorku pﬁi 100-120°C po dobu 24 h v prostﬁedí 6 M HCl.
Vzniklá smûs aminokyselin (kromû tryptofanu, kter˘ se rozkládá) se analyzuje pomocí chromatografie. Alkalická hydrol˘za probíhá pÛsobením 2M NaOH po dobu 8 hodin pﬁi 120°C a umoÏní stanovení tryptofanu. Pro anal˘zu takové smûsi je velmi vhodná iontová chromatografie, kde na ionexu dochází k rozdûlení jednotliv˘ch aminokyselin. Pro jednoduchou anal˘zu hydrolyzovan˘ch aminokyselin pomocí jednoduché a levné UV detekce je nezbytné aminokyseliny tzv. „zviditelnit“. Z tohoto dÛvodu jsou
deprivatizovány vhodn˘mi barevn˘mi ãinidly napﬁ. ninhydrin. Vznikl˘ barevn˘ produkt je snímán pomocí jednoduchého spektrofotometrického detektoru (Obr. 2).
Elektrochemické stanovení proteinÛ
V pﬁípadû, Ïe je nutné analyzovat „celé“ proteiny, jsou nejbûÏnûji pouÏívané metody elektroforéza na polyarylamidovém gelu.
Kromû bûÏn˘ch metod vyuÏiteln˘ch pro studium proteinÛ je moÏné pouÏít i metody elektrochemické. Elektrochemické metody
detekují zmûny (proudu/potenciálu/náboje) na povrchu pracovních elektrod. Elektrochemické zaﬁízení je sloÏeno z ãásti elektrodové a ãásti pﬁevodníkové. Elektrodová ãást je pro pﬁesná mûﬁení tvoﬁena více elektrodami: i) pracovní (indikaãní), na takové
elektrodû probíhá vlastní stanovení studované látky; ii) pomocné, která sniÏuje vliv ru‰iv˘ch proudÛ; iii) referentní, která urãuje
hodnotu potenciálu, ke které je vztaÏeno vlastní mûﬁení. Pﬁevodníková ãást je pak tvoﬁena pﬁedev‰ím zaﬁízením umoÏÀujícím udrÏení konstantního potenciálu nebo proudu.
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Elektrochemické signály proteinÛ
Pomocí elektrochemick˘ch metod je moÏné sledovat nûkolik rozdíln˘ch signálÛ závisl˘ch na pouÏité pracovní elektrodû. Na
rtuÈové elektrodû je moÏné pozorovat signály redoxní povahy (redukãní/oxidaãní). Za tento signál je odpovûdná redukce vzniklého komplexu proteinu s povrchem pracovní elektrody. Za vlastní signály pak odpovídají elektroaktivní skupiny proteinu nebo
peptidu, zejména v‰ak SH a NH2 skupiny. Dal‰ím typem elektrochemick˘ch signálÛ proteinÛ jsou oxidaãní signály na pevn˘ch
elektrodách. Za vzniklé elektrochemické signály jsou odpovûdné pﬁedev‰ím aminokyseliny tyrosin a tryptofan. Tyto metody pﬁiná‰í moÏnosti pro jejich miniaturizaci a vyuÏití nejen ve specializovan˘ch laboratoﬁích.
Na druhou stranu z pohledu senzitivity jsou tyto redoxní signály pomûrnû málo v˘znamné. Mnohem v˘znamnûj‰í jsou signály katalytické povahy. Tyto signály odpovídají jevÛm probíhajícím na rtuÈov˘ch elektrodách, pﬁedev‰ím toho, Ïe pﬁítomn˘ protein vyvolá urychlení uvolnûní vodíku ze základního elektrolytu. V pﬁítomnosti proteinÛ tak vznikají signály, které jsou závislé na
koncentraci proteinu. Byly popsány dva takové signály a to i) Brdiãkova reakce a ii) pík H. Pro vznik katalytick˘ch signálÛ Brdeãkovy reakce je potﬁebné k roztoku proteinu pﬁidat ionty kobaltu(III) a zv˘‰it pH základního elektrolytu. Po splnûní tûchto podmínek vznikají typické signály, které odpovídají koncentraci proteinu pﬁítomného v roztoku. Druh˘m a velmi senzitivním katalytick˘m signálem je pík H. Tento signál vzniká v negativnûj‰ím potenciálu a pro jeho anal˘zu je velmi vhodná chronopotenciometrická rozpou‰tûcí anal˘za s konstantním proudem. Metoda pak umoÏÀuje v roztoku analyzovat ultrastopová mnoÏství proteinÛ.
VyuÏití elektrochemie pro studium nádorov˘ch onemocnûní
Pﬁesnû pﬁed sto jedna lety (25. února 1906) se narodil jeden z v˘znamn˘ch ÏákÛ Jaroslava Heyrovského Rudolf Brdiãka, kter˘ objevil signál vznikající v pﬁítomnosti proteinÛ obsahující ve své molekule atomy síry. Na poãest objevitele byl tento jev pojmenován jako Brdiãkova reakce, viz v˘‰e. Rudolf Brdiãka se v‰ak nezastavil a pokusil se metodu vyuÏít pro diagnostiku rakoviny
a v˘sledky své práce publikoval v roce 1937 v ãasopise Nature. Zjistil, Ïe prÛbûh anal˘zy krevního séra zdravého ãlovûka a pacienta s nádorov˘m onemocnûním je v˘raznû odli‰n˘ a mohl b˘t vyuÏit pro rozli‰ení zdravého a nemocného ãlovûka. Nebylo v‰ak
zcela zﬁejmé, které proteiny byly podle vypracované metodiky stanovovány. Pozdûji se podaﬁilo objevit skupinu mukoproteinÛ
(MP-1, MP-2 a MP-3), ale proteinÛm o niÏ‰í molekulové hmotnosti nebyla vûnována Ïádná pozornost. Jak se v poslední dobû
ukazuje, nízkomolekulární proteiny (jako je metalothionein) a peptidy (jako je glutathion) hrají v˘znamnou roli v ﬁadû biologick˘ch procesÛ vãetnû regulace bunûãného dûlení.
Závûr
Elektrochemické metody patﬁí mezi ménû pouÏívané postupy v anal˘ze peptidÛ a proteinÛ. Je v‰ak nezbytné pﬁipomenout, Ïe
vykazují velmi dobrou senzitivitu, reprodukovatelnost a navíc jsou pomûrnû snadno miniaturizovatelné.
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