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Úvod
V âeské Republice jsou zhoubné novotvary druhou nejzávaÏnûj‰í pfiíãinou úmrtí. Podobnû je tomu i ve svûtû. Roãnû je u nás

novû diagnostikováno více jak 50 tisíc pfiípadÛ nádorového onemocnûní u lidí rÛzného vûku a polovina z nich nádorovému one-

mocnûní podlehne [1,2]. Vãasná, rychlá a senzitivní diagnostika umoÏní zahájit léãbu onemocnûní v poãátku onemocnûní, coÏ

v fiadû pfiípadÛ vede k úplnému vyléãení. Proto jsou hledány nové diagnostické postupy, které mohou vãasné diagnostice nádo-

rového onemocnûní napomoci. Pro tento úãel je tfieba najít jasné a zfietelné ukazatele (markery), Ïe v organismu je pfiítomen nebo

vzniká zhoubn˘ nádor. Na‰e experimentální práce se zab˘vá studiem metalothioneinu (MT) [3]. Jak nejnovûj‰í v˘zkum nazna-

ãuje, hladina MT mÛÏe souviset s prÛbûhem nádorového onemocnûní. Objev metalothioneinu (MT) je datován rokem 1957, kdy

Margoshes a Valee izolovali MT z koÀsk˘ch ledvin [4]. Metalothionein patfií do skupiny intracelulárních, nízkomolekulárních na

cystein velmi bohat˘ch proteinÛ (obsah Cys aÏ 30% v molekule proteinu) o molekulové hmotnosti 6-10 kDa. MT se skládají ze

dvou vazebn˘ch domén α, β které jsou sloÏeny z cysteinov˘ch klastrÛ. N-terminální ãást peptidu je oznaãena jako β-doména, má

tfii vazebná místa pro dvojmocné ionty; C-terminální ãást peptidu (α-doména) má schopnost vyvázat ãtyfii dvojmocné ionty kovÛ.

V pfiípadû jednomocn˘ch iontÛ kovÛ je MT schopen vázat celkem 12 atomÛ [5,6].

Pro tento úãel lze vyuÏít nûkolik metod, které se mezi sebou v˘znamnû li‰í v citlivosti detekce, pouÏité instrumentaci, ãaso-

vé a finanãní nároãnosti, nároãnosti na personál a potenciálu pro rutinní stanovení. Pro sledování hladiny MT u velkého mnoÏ-

ství pacientÛ je potfiebná metoda, která je rychlá, dostateãnû senzitivní, nevyÏaduje speciálnû vy‰kolen˘ personál a nároãnou

instrumentaci. Jednotlivé analytické pfiístupy jsou shrnuty ve schématu na Obr. 1.

Obr. 1: Shrnutí rÛzn˘ch pfiístupÛ k anal˘ze metalothioneinu

Materiál a metody
Chemikálie. Pokud není uvedeno jinak, v‰echny chemikálie byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich, USA.

Pfiíprava polyklonálních slepiãích protilátek. Protilátky byly pfiipraveny firmou HENA, s. r. o. Dvû slepice byly imunizová-

ny komerãnû dodávan˘m metalothioneinem (1 mg smûsi MT 1 a MT 2, Sigma – Aldrich, USA), kter˘ byl ponechán po dobu

sedmi dní pfii pokojové teplotû za úãelem polymerace. Ze ÏloutkÛ vajec byla získána frakce IgY vykazující reaktivitu proti MT.

Protilátky v PBS byly stabilizovány 0,1% azidem sodn˘m. Koncentrace proteinÛ v imunoglobulinové frakci byla 54,7 a 5,7 mg/ml.

Dále se byla pouÏita frakce o vy‰‰í koncentraci proteinÛ.
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Biologické vzorky
Vzorky R-3-2 a R-3-4 byly odebrány od pacientÛ léãen˘ch pro zhoubn˘ nádor v oblasti hlavy a krku z FN u Svaté Anny

v Brnû. Melanomové nádorové linie – byly získány z Masarykova onkologického ústavu a to linie primárního melanomu wM4,

wM9, a metastázovaného melanomu wM12, wM15. Jedná se o stabilní linie, které jsou dlouhodobû stabilizovány a kultivovány.

Pfiíprava biologického vzorku
Vzorky byly mechanicky homogenizovány za sníÏené teploty, zcentrifugovány po dobu 30 min pfii 4°C, 15 000 g (Eppendorf

5402, USA). Vût‰ina balastních proteinÛ byla u obou typÛ vzorku odstranûna tepelnou denaturací (15 min po dobu 99°C v ter-

mobloku Eppendorf 5430, USA) a následnou centrifugací pfii 4°C, 15 000 g po dobu 15 min (Eppendorf 5402, USA). Takto pfii-

pravené vzorky byly analyzovány buì pomocí adsorptivní pfienosové techniky (AdTS) s diferenãní pulsní voltametrií (DPV) nebo

pomocí ELISA metody. 5 µl 1000x nafiedûného vzorku bylo analyzováno dle jiÏ dfiíve publikované procedury.

Imunochemické stanovení
ELISA
100 µl standardu MT nebo vzorku 10000x nafiedûného v 0,05M uhliãitanovém pufru pH 9,6 bylo adsorbováno na polystyre-

novou mikrotitraãní destiãku (Schoeller, âeská republika) po dobu 1h pfii 37°C. Voln˘ povrch destiãky byl blokován pomocí 2%

(w/v) roztoku BSA v PBS pufru po dobu 14 h pfii teplotû 4°C. 100 ûl primární protilátky v PBS bylo aplikováno po dobu 2 h pfii

teplotû 37°C. Konjugát sekundární protilátky s kfienovou peroxidasou (králiãí, proti slepiãímu IgG, Sigma-Aldrich, USA) v mnoÏ-

ství 100 ûl byl aplikován po dobu 1 h pfii teplotû 37°C. Mezi jednotliv˘mi kroky byly nenavázané sloÏky odstraÀovány prom˘-

váním PBS pufrem s obsahem 0,05% (v/v) Tween-20. MnoÏství primární i sekundární protilátky bylo optimalizováno. Pfied apli-

kací chromogenního substrátu byla destiãka inkubována 15 min s prom˘vacím roztokem. Substrát pro kfienovou peroxidasu

(0,001% (w/v) TMB (3,3’,5,5’-tetramethylbenzidin) v substrátovém pufru (2 M octan sodn˘/kys. citronová, pH 5,8) byl apliko-

ván v mnoÏství 100 µl. Reakce byla zastavena pomocí 50 µl 0,5M H2SO4. Absorbance byla mûfiena pfii 450 nm na pfiístroji TECAN

Sunrise (Schoeller, âeská republika). Anal˘za kaÏdého vzorku nebo standardu byla provádûna ve dvou paralelách.

Obr. 2: 
Závislost absorbance fiedûní primární protilátky,

fiedûní sekundární protilátky: 1:5000, koncentra-

ce MT: 20 ng/ml (a), zmûna absorbance na fiedû-

ní sekundární protilátky, fiedûní primární protilát-

ky: 1:200, koncentrace MT 20 ng/ml, ve v˘fiezu:

porovnání reaktivity vzorku (1) s chromogenním

substrátem a (2) s primární a sekundární protilát-

kou (b).

V˘sledky a diskuze
Za úãelem ovûfiení nepfiítomnosti interferující peroxidasové aktivity ve vzorku byl vzorek inkubován s chromogenním sub-

strátem (0,001% TMB, viz Materiál a metody). Poté, co bylo ovûfieno, Ïe vzorky vykazují dostateãnû nízkou reaktivitu s TMB

(viz obr. 2), byl na povrch mikrotitraãní destiãky adsorbován MT o koncentraci 20 ng/ml a byla aplikována rÛzná fiedûní jak sle-

piãí primární (1:50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:500, 1:700 a 1:1000) tak králiãí sekundární protilátky (1:1000, 1:2000, 1:5000

a 1:10000). Byl sledován nárÛst absorbance pfii 450 nm. Jako nejvhodnûj‰í kombinace bylo vybráno fiedûní primární protilátky

1:200 a u sekundární protilátky 1:5000 jako nejniÏ‰í fiedûní, pfii kterém je moÏno detekovat koncentraci 20 ng/ml MT a zároveÀ

je dostateãnû nízká absorbance u referenãního vzorku bez primární protilátky. (viz obr. 2). S tûmito koncentracemi primární

a sekundární protilátky byla zkonstruována kalibraãní závislost ve tvaru y= 0,0002 x + 0,095 s koeficientem spolehlivosti R2=

0,96 v rozsahu koncentrací (3 -200 ng/ml). Detekãní limit metalothioneinu byl kolem 1 ng/ml.

Za tûchto optimalizovan˘ch podmínek byl stanoven obsah metalothioneinu ve vzorcích bunûãné kultury melanomu a spi-

nocleulárních karcinomÛ z oblasti hlavy a krku. V̆ sledky jsou shrnuty v tab. 1. Pro ovûfiení metodiky bylo mnoÏství metalothi-
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oneinu ve stejn˘ch vzorcích bylo stanoveno také pomocí Brdiãkovy reakce, elektrochemické metody vyuÏívající katalytické vylu-

ãování vodíku na rtuÈové kapkové elektrodû v pfiítomnosti kobaltnat˘ch iontÛ (Tab. 1).

Tab. 1: Srovnání v˘sledkÛ stanovení mealothioneinu obdrÏen˘ch pomocí ELISA a Brdiãkovy reakce

Námi dosaÏen˘ limit detekce 1 ng/ml je srovnateln˘ s jin˘mi ELISA metodami pro detekci MT a dal‰í optimalizací podmí-

nek mÛÏe b˘t sníÏen. Srovnání v˘sledkÛ obdrÏen˘ch pomocí Brdiãkovy reakce a ELISA metody poskytuje fiádovû stejné v˘sled-

ky. Metody se li‰í v limitu detekce, kdy u Brdiãkovy reakce je 0,7 ng/ml. Odli‰nosti ve stanovení lze vysvûtlit tím, Ïe v lidském

organismu existuje deset isoforem MT 1 a jedna isoforma MT 2. Kombinace ELISA metody a elektrochemie mÛÏe dát pfiesnûj-

‰í informaci o typech exprimovan˘ch isoforem metalothioneinÛ, resp. o jejich podílu na v˘‰ce sledovaného katalytického signá-

lu. Z porovnání mnoÏství vzorkÛ, které lze zmûfiit za den obû metody vycházejí stejnû, v pfiípadû metody ELISA v‰ak délka sta-

novení se sniÏujícím se poãtem vzorkÛ v˘raznû neklesá, zato v pfiípadû stanovení MT pomocí Brdiãkovy reakce se ãas se sniÏu-

jícím se poãtem vzorku rapidnû sniÏuje.

Závûr
Pomocí novû vyvinuté ELISA metody jsme stanovili koncentraci metalothioneinu ve dvou typech biologického vzorku –

nádoru a nádorové bunûãné linii. Toto stanovení potvrdilo v˘sledky získané elektrochemickou metodou, která je pro stanovení

metalothioneinÛ v na‰í laboratofii rutinnû pouÏívána (Brdiãkova reakce). Obû metody mají potenciál pro dal‰í aplikace v urãení

hladiny MT ve velkém mnoÏství klinick˘ch vzorkÛ.

Podûkování: Práce na tomto projektu byla podpofiena granty: Liga proti rakovinû Praha 2006 a Bûh Terryho Foxe 2007.
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Vzorek/ Brdiãkova ELISA

Stanovení reakce (µM) (µM)

wM4 4,16 3,0

wM9 10,95 2,12

wM12 11,19 1,19

wM15 6,43 6,23

R-3-2 5,40 4,10

R-3-4 4,40 0,26




