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souhrn
Výrazný rozvoj analytické instrumentace a metodických přístupů během posledních dvou de-
setiletí významně rozšířil možnosti studia proteinů v živých systémech. Analýza tzv. proteomu 
poskytuje  neustále  se  prohlubující  náhled  do  bio logických  procesů  na  úrovni  kvalitativních 
a kvantitativních změn proteinového složení v souvislosti s fyziologickými a patologickými stavy 
organizmu, čímž nabízí možnost jejich lepšího pochopení a stává se přínosem pro vývoj a vali-
daci diagnostických a terapeutických přístupů. Proto se na studium lidského proteomu v sou-
časné době soustřeďuje i pozornost odborné veřejnosti v oblasti onkologie. V tomto článku jsou 
vysvětleny principy nejvyužívanějších proteomických metod (gelová elektroforéza, kapalinová 
chromatografie, hmotnostně spektrometrická analýza, čipové technologie) a uvedeny příklady 
jejich využití v oblasti onkologických, resp. hematoonkologických onemocnění.
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summary
The rapid development of analytical instrumentation and methodical approaches in the course 
of the last two decades has significantly extended the possibilities of studying proteins in living 
systems. Proteomic analysis provides ever deeper insights into the molecular nature of bio logical 
processes in terms of qualitative and quantitative changes in protein composition in connection 
with the physiological and pathological states of the organism. Thus, proteomic analysis contri-
butes to a better understanding of these processes and becomes a tool for the development and 
validation of diagnostic and therapeutic approaches. Thanks to recent achievements, the atten-
tion of cancer specialists is more and more focused on human proteome research. In this brief 
review we explain the principles of widely used proteomic techniques (gel electrophoresis, liquid 
chromatography, mass spectrometry analysis, protein array technologies) and show examples of 
their application in oncology, namely hematooncological diseases.
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Úvod
Základní role proteinů v živých organiz-
mech byla prokázána už v začátcích bio-
logického  bádání. Termín „protein“  po-
prvé  použil  Berzelius  roku  1838,  aby 
ilustroval význam těchto molekul. Název 
„protein“ odvodil od řeckého slova „pro-
teios“ znamenající „první pozici“ [1].

Po  úspěšném  rozluštění  lidského  ge-
nomu  [2]  následuje  další  etapa  v  po-
znání  molekulární  podstaty  buněčných 
procesů, a to studium vlastních vykona-
vatelů většiny těchto procesů, tedy pro-
teinů. Vědní disciplína zabývající se analý-
zou proteinů, resp. proteomu, se nazývá 
proteomika.  Termín  „proteom“  vytvo-
řený  spojením  slova  protein  a  zažitého 
termínu „genom“  poprvé  použil  v  roce 
1994 Marc Wilkins [3]. Proteom bývá de-
finován  jako  kompletní  sada  bílkovin 
v buňce, tkáni nebo organizmu zahrnu-
jící veškeré  jejich formy [4]. Vědní disci-
plína proteomika studuje z hlediska kva-
lity i kvantity všechny proteinové formy, 
které jsou exprimovány organizmy v zá-
vislosti na jejich funkci, stáří a externích 
faktorech, jež příslušný organizmus ovliv-
ňují  [5]. Jinými slovy předmětem zájmu 
proteomiky  je  popis  struktury  a  funkce 
všech  funkčních  produktů  genové  ex-
prese, zahrnující identifikaci každého pro-
teinu včetně jeho kvantifikace, lokalizace 
v buňce, určení protein-proteinových in-
terakcí a charakterizace posttranslačních 
modifikací  (např.  fosforylace,  acetylace, 
glykosylace, metylace aj.), které hrají dů-
ležitou roli v buněčných procesech [6– 7]. 
Analýza proteomu poskytuje náhled do 
bio logických procesů v závislosti na kon-
centraci proteinů v daném čase, čímž na-
bízí možnost lépe pochopit fyziologické 
a patologické stavy organizmu a stává se 
přínosem  pro  vývoj  a  validaci  diagnos-
tických a terapeutických přístupů. Např. 
v  hematoonkologii  se  pomocí  aplikace 
proteomických  přístupů  rozšiřují  mož-
nosti  popisu  vývoje  hematopoetických 
buněk, leukemogeneze nebo funkční ak-
tivity zralých buněk [8].

Analýza  proteomu  díky  jeho  kom-
plexnosti (v případě člověka se jedná až 
o  stovky  tisíc  proteinů  či  jejich  forem) 
představuje podstatně složitější úkol, než 
jakým je analýza genomu. Vedle velkého 
počtu molekul je to také rozpětí koncen-
trací  jednotlivých komponent (u krve je 

to až deset řádů), které velmi komplikuje 
analýzu minoritních složek, např. signální 
proteiny.  Charakterizace  posttranslač-
ních modifikací, jež hrají významnou roli 
v  mnoha  buněčných  procesech,  klade 
ještě  náročnější  požadavky  na  přípravu 
vzorku i na instrumentaci.

V posledních 20  letech zaznamenaly 
proteomické  metody  i  odpovídající  in-
strumentace  prudký  rozvoj.  Jedním 
z  hlavních  nástrojů  proteomické  ana-
lýzy  se  stala  hmotnostní  spektromet-
rie (mass spectrometry –  MS) ve spojení 
s  vybranými  separačními  metodami. 
V následujícím textu je uveden stručný 
přehled  separačních  technik  a  nejběž-
nější MS instrumentace. Kompletní pře-
hled MS instrumentace je uveden např. 
v práci B. Domona [9]. Pozornost  je vě-
nována  také  technikám  využívajícím 
proteinové čipy.

Dvourozměrná gelová 
elektroforéza (2D‑ GE)
Dvourozměrná  gelová  elektroforéza 
byla poprvé popsána O’Farrelem v roce 
1975 a stala se klíčovou metodou pro se-
paraci komplexních směsí proteinů v bio-
logických  vzorcích.  Metoda  kombinuje 
dva  separační  kroky. V  prvním  rozměru 

jsou rozpuštěné a denaturované proteiny 
separovány  v  proužku  polyakrylamido-
vého gelu s imobilizovaným gradientem 
pH dle svých izoelektrických bodů (hod-
nota pH, při němž mají proteiny nulový 
náboj)  metodou  izoelektrické  fokusace. 
V druhém rozměru je tento proužek gelu 
obsahující  separované  proteiny  z  před-
chozího  kroku  přiložen  na  separační 
gel. Proteiny jsou separovány technikou 
SDS- PAGE podle svých relativních mole-
kulových hmotností (Mr) [10] (schéma. 1).

Tato  metoda  je  schopna  simultánně 
rozlišit více než 5 000 proteinů, po vizu-
alizaci  lze metodami hmotnostní spekt-
rometrie detekovat méně než 1 ng pro-
teinu  ve  spotu.  Dokáže  separovat  také 
jednotlivé izoformy i posttranslačně mo-
difikované proteiny. Velmi často se vyu-
žívá pro hledání nových markerů na zá-
kladě  kvantitativních  a  kvalitativních 
rozdílů  v  proteinové  expresi,  které  jsou 
stanoveny  prostřednictvím  softwarové 
analýzy obrazu [11].

Mezi nevýhody 2D- GE patří množství 
směsných spotů obsahujících různé pro-
teiny se stejným pI a Mr, omezené mož-
nosti detekce proteinů s nízkým, resp. vy-
sokým pI, vysokou hydrofobicitou nebo 
příliš vysokou/ nízkou Mr. Reprodukova-

schéma 1. dvourozměrné gelové elektroforézy.
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telnost metody spojená s 2D- GE je ovliv-
něna  mnoha  faktory,  např.  přípravou 
vzorků, původem činidel, použitou bar-
vicí  metodou,  způsobem  a  kvalitou  vy-
hodnocení gelů pomocí zvoleného pro-
gramu pro analýzu obrazu. Výsledkem je 
celková variabilita metody pohybující se 
mezi 20 a  30 % [12].

Jedna  z  prvních  studií  využívající  2D 
gelovou elektroforézu k analýze hemato-
logických vzorků byla publikována v roce 
1988. Srovnávána byla exprese proteinů 
v  různých typech krevních buněk  (neu-
trofily,  nefrakcionované  lymfocyty  pe-
riferní  krve,  T-lymfocyty,  B-lymfocyty, 
T4 a T8 antigen pozitivní lymfocyty, buňky 
kostní dřeně aj.). Na jejím základě byl po-
psán protein p18 jako onkoprotein, jehož 
množství se mění v závislosti na jeho bu-
něčném původu [13]. Na základě 2D- GE 
analýzy  pozorovali  v  roce  2005  Cui  JW 
a jeho skupina rozdílnou expresi proteinů 
mezi leukocyty pacientů s akutní leuke-
mií a zdravými jedinci. Současně popsali 
i  rozdíly  v  proteinové  expresi  mezi  jed-
notlivými podtypy akutní myeloidní leu-
kemie a akutní  lymfoidní  leukemie [14]. 
Ve stejném roce publikovali odlišné za-
stoupení  proteinů  mezi  jednotlivými 
podtypy akutní myeloidní leukemie také 
Lopez- Pedrera et al.  Identifikované pro-
teiny  patřily  ke  skupině  metabolických 
enzymů, antioxidantů, strukturních pro-
teinů  a  produktů  supresorových  genů. 
Sedm  z  identifikovaných  proteinů  vy-
kazovalo také rozdílné zastoupení mezi 
blastocyty  a  normálními  mononukle-
árními  buňkami.  Jednalo  se  o  alfa-eno-
lázu,  RhoGDI2,  annexin  A10,  catalázu, 
peroxiredoxin  2,  tromomyosin  3  a  lipo-
cortin 1 (annexin 1). Tyto rozdílně expri-
mované proteiny mohou ovlivňovat vý-
znamné metabolické dráhy buněk, např. 
glykolýzu, nádorovou supresi, apoptózu, 
angiogenezi a metastazování [15].

Diferenční gelová elektroforéza 
(2D‑ DIGE)
Z  principu  dvourozměrné  gelové  elek-
troforézy vychází další metoda, tzv. dife-
renční  gelová  elektroforéza  (difference 
gel  electrophoresis  –   2D- DIGE).  Poprvé 
byla  popsána  skupinou  Jona  Mindena 
[16]. Tato technika je založena na pre-e-
lektroforetickém barvení vzorků fluores-
cenčními značkami (Cy2, Cy3 a Cy5), což 

umožňuje současnou separaci až tří pro-
teinových  vzorků  na  jednom  gelu.  Jed-
notlivé vzorky (např. zdravá vs nemocná 
tkáň, případně  i  referenční vzorek)  jsou 
označeny  značkami  lišícími  se  vlnovou 
délkou  emitovaného  a  excitovaného 
světla. Následně jsou všechny vzorky spo-
jeny a jako jediný směsný vzorek podstu-
pují klasickou 2D- GE. Protože jsou protei-
nové vzorky separovány na stejném gelu 
současně, proteiny společné smíchaným 
vzorkům migrují společně, díky tomu je 
zvýšena  reprodukovatelnost  metody. 
Tato  metoda  takto  částečně  odstranila 
ně kte ré z nevýhod klasické 2D- GE [17].

Na  základě  2D- DIGE  byly  Wangem 
a  jeho  skupinou  popsány  kvantitativní 
rozdíly u 194 proteinů mezi směsí vzorků 
krevní  plazmy  pacientů  po  alogenní 
transplantaci  kostní  dřeně  bez  projevu 
reakce štěpu proti hostiteli a po projevu 
této reakce [18]. Skupina Y. J. Jianga po-
zorovala  změny  v  proteinovém  složení 
buněčných linií Burkittova lymfomu v zá-
vislosti na působení chemoterapie adria-
mycinu [19].

Desorpce/ ionizace laserem za 
přítomnosti matrice –  hmotnostní 
spektrometrie (MALDI‑ MS)
Pro  charakterizaci  proteinů  separova-
ných  elektroforetickými  metodami  se 
velmi  často  využívá  hmotnostní  spekt-
rometrie (mass spectrometry –  MS) s io-
nizací MALDI  (matrix- assisted  laser des-
orption/ ionization  –   MALDI).  Obecně, 
základním  principem  MS  analýzy  je 
přesné  určení  molekulové  hmotnosti 
analyzovaných molekul, resp. jejich frag-
mentů. Proteiny jsou po gelové elektro-
foretické separaci vyříznuty z gelu a spe-
cificky  naštěpeny  proteázou,  nejčastěji 
trypsinem,  který  štěpí  proteiny  v  místě 
Lys  a  Arg. Takto  vznikají  peptidy  o  prů-
měrné délce 10– 30 aminokyselin, jejichž 
směs je pak podrobena MS analýze.

Prvním krokem hmotnostní analýzy je 
vždy ionizace. Při použití ionizace MALDI, 
která je jednou z nejčastěji používaných 
ionizačních technik pro MS analýzu bio-
molekul,  je  nejprve  směs  naštěpených 
peptidů smíchána s roztokem organické 
látky, obvykle derivátem aromatické kar-
boxylové kyseliny (tzv. matrice), a nane-
sena na vzorkovací destičku. Po zaschnutí 
je vzorkovací destička vsunuta do ionto-

vého  zdroje  hmotnostního  spektrome-
tru. Vlastní ionizace je vyvolána krátkým 
pulzem laserového paprsku, jehož ener-
gii z velké části absorbuje matrice a šetr-
nou formou předá peptidům ve vzorku, 
aniž  dojde  k  jejich  nežádoucí  fragmen-
taci. Peptidy během procesu MALDI pře-
cházejí  do  plynné  fáze  převážně  v  po-
době molekulových iontů. Dalším krokem 
je pak separace vzniklých iontů v hmot-
nostním  analyzátoru.  Nejčastěji  použí-
vaným typem ve spojení s MALDI je prů-
letový analyzátor  (time- of- flight –  TOF). 
Ionty jsou před vstupem do průletového 
analyzátoru urychleny v elektrickém poli 
tak, aby jim byla udělena stejná kinetická 
energie, a po průletu analyzátorem do-
padají  na  detektor.  Změřená  doba  letu 
iontů je závislá na jejich náboji a hmot-
nosti. Výsledkem analýzy je v tomto pří-
padě  zjištění  přesných  molekulových 
hmotností  jednotlivých peptidů (s přes-
ností řádově v ppm). Naměřené moleku-
lové hmotnosti naštěpených peptidů zís-
kaných z jednotlivých spotů na gelu jsou 
vstupními daty pro identifikaci proteinu 
pomocí databázového prohledávání, kdy 
jsou  experimentální  data  srovnávána 
s  daty  vytvořenými  in silico  vyhledáva-
cím  programem  z  primárních  sekvencí 
proteinů v dostupných proteinových da-
tabázích. Tento způsob identifikace pro-
teinů se označuje jako peptidové mapo-
vání (peptide mass fingerprinting) [20].

Informace o primární sekvenci peptidů 
vedoucí  k  spolehlivější  identifikaci  pro-
teinů na základě cíleně vytvořených frag-
mentů  jednotlivých  peptidů  lze  získat 
pomocí tandemové hmotnostní spektro-
metrie (MS/ MS) [21].

Desorpce/ ionizace laserem 
z upravených povrchů 
SELDI‑ TOF‑ MS
Na  rozdíl  od  MALDI  využívá  technika 
SELDI  (surface- enhanced  laser  des-
option/ ionization  time- of- flight  mass 
spectrometry)  speciálních  vzorkova-
cích destiček (tzv. čipů) s různými chro-
matografickými  povrchy  umožňujícími 
úpravu  vzorků  přímo  na  destičce  [22]. 
Malé  množství  vzorku  je  naneseno  na 
čip, který selektivně váže různé subtypy 
proteinů  v  surovém  vzorku  pomocí  ad-
sorpce, elektrostatických nebo afinitních 
interakcí. Po krátké  inkubaci  jsou vhod-
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ným  pufrem  a  vodou  odmyty  nenavá-
zané proteiny a nespecificky vázané látky 
[23].

Technika SELDI je takřka výhradně spo-
jena  s  průletovým  analyzátorem  a  vyu-
žívá  se  k  měření  profilů,  tzn.  zastoupení 
peptidů a proteinů s nízkou Mr ve vzor-
cích (nejčastěji do Mr 20 kDa). Dostupné 
přístroje tohoto typu neumožňují identifi-
kaci jednotlivých složek vzorku. Výhodou 
SELDI- TOF- MS je jeho relativně vysoká to-
lerance vůči nečistotám ve vzorcích, nízké 
požadavky na množství vstupního mate-
riálu a minimální požadavky na přípravu 
vzorků  pro  analýzu  [24].  K  nevýhodám 
řadíme  nepřímou  identifikaci  proteinů 
a menší citlivost pro proteiny s vysokou re-
lativní molekulovou hmotností (> 20kDa).

Tato technika se nejčastěji využívá pro 
hledání  potenciálních  bio markerů,  ze-
jména v oblasti nádorových onemocnění 
[25– 26], ale  je možno ji uplatnit  i u dal-
ších  chorob,  např.  pro  akutní  mozkové 
příhody [27], tromboembolii [28], remo-
delaci  arteriálních  stěn  při  hypertenzi 
[29]  a  další.  Díky  tomuto  přístupu  byly 
také popsány specifické změny v prote-
omu např. kmenových buněk po nízkých 
dávkách radioaktivity v rámci terapie [30] 
nebo změny proteinového složení u AML 
buněk s FLT3- IDT mutací [31].

MS identifikace proteinů 
s využitím vícerozměrné 
kapalinové chromatografie 
Vedle dnes již klasické cesty identifikace 
proteinů  pomocí  elektroforetických  se-
parací a MALDI- MS popsané výše lze al-
ternativně využít vícerozměrné separace 
peptidů  pomocí  kapalinové  chromato-
grafie v kombinaci s tandemovou hmot-
nostní spektrometrií a databázovým pro-
hledáváním  (multidimensional  protein 
identification technology –  MudPIT).

Technika  MudPIT  byla  poprvé  pou-
žita v Yatesově laboratoři [32]. Komplexní 
směs proteinů je štěpena v roztoku spe-
cifickou proteázou. Následně jsou naště-
pené peptidy separovány dvou-  či více-
rozměrnou  kapalinovou  chromatografií 
[33]. Obvykle v prvním rozměru jsou pep-
tidy separovány na základě náboje na ka-
texové  koloně  a  poté  jsou  peptidy  dle 
hydrofobicity  rozděleny na koloně s  re-
verzní fází. Eluované peptidy jsou on‑line 
identifikovány pomocí tandemové hmot-

nostní  spektrometrie  využívající  ioni-
zaci  elektrosprejem  (electrospray  io-
nization  –   ESI)  [34]. Technikou  ESI  jsou 
peptidy  ionizovány  v  kapalné  fázi  pro-
střednictvím  spreje  drobných  kapiček, 
na který je vloženo napětí. V protiproudu 
sušícího plynu jsou pak odstraněny mo-
lekuly  rozpouštědla  a  do  analyzátoru 
hmotnostního  spektrometru  vstupují 
peptidy v podobě vícenásobně nabitých 
molekulových  iontů. Tato  ionizační me-
toda umožňuje přímé spojení MS se se-
parací peptidů pomocí kapalinové chro-
matografie (liquid chromatography –  LC). 
Schéma metody MudPIT  je znázorněno 
na obr. 2. MudPIT umožňuje rychlou a si-
multánní separaci a identifikaci proteinů 
a peptidů v komplexní směsi [35]. Na dru-
hou stranu MudPIT není vhodný pro sle-
dování  kvantitativních  rozdílů  expresí 
jednotlivých proteinů [36].

Koch et al popsali využití metody Mud-
PIT  k  identifikaci  nových  proteinových 
interakcí  onkogenu  c- MYC,  který  kó-
duje  transkripční  faktor  nezbytný  pro 
indukci  proliferace  buněk,  s  cílem  od-
halit  nové  funkce  a  případně  i  dosud 
neznámé  regulátory  c- MYC.  Identifiko-
vali  221  proteinů  spojených  s  c- MYC, 
z nichž jen u 17 bylo toto spojení známo. 
Mezi  nově  identifikovanými  regulátory 
c- MYC  patří  např.  DBC- 1,  FBX29,  KU70, 
MCM7, Mi2-beta/ CHD4, RNA Pol II, RFC2, 
RFC3, SV40 Large T Antigen, TCP1alpha, 
U5- 116kD,  ZNF281.  Ektopicky  exprimo-
vaný  FBX29  a  E3  ubikvitinligáza  snižují 
hladinu  proteinu  c- MYC  a  inhibují  jeho 
transaktivaci, zatímco limitující množství 
FBX29  koncentraci  c- MYC  zvyšuje.  Vý-
sledky této skupiny naznačují, že c- MYC 
bez  působení  mitogenních  transkripč-
ních faktorů reguluje buněčnou prolife-
raci  přímým  spojením  s  proteinovými 
komplexy  zahrnutými  do  různých  syn-
tetických  procesů  nutných  pro  dělení 
buňky.  Komplexní  popis  sub-proteomu 
spojeného s c- MYC by mohl vysvětlit jeho 
regulaci [37].

Metoda MudPIT byla v oblasti hemato-
logie využita také při charakterizaci pro-
teinů krevních destiček v souvislosti s ate-
rosklerotickým poškozením. Bylo určeno 
více než 300 proteinů krevních destiček za-
pojených do aktivace trombinu. Mezi nimi 
např. secretogranin III, cyclophilin A a ca-
lumenin, které byly identifikovány při arte-

rosklerotických změnách cév, ale ve zdra-
vých cévách nalezeny nebyly [38].

Kvantifikace pomocí hmotnostní 
spektrometrie
Výše zmíněné postupy poskytují jen ne-
dostatečně přesné informace o kvantitě 
proteinů,  např.  kvůli  relativně  nízké  re-
produkovatelnosti (2D- GE). K překonání 
těchto nedostatků byly vyvinuty metody 
kvantifikace využívající hmotnostní spek-
trometrie, které současně umožňují i sou-
běžnou  identifikaci  kvantifikovaných 
proteinů. Jsou to především metody za-
ložené  na  využití  izotopicky  rozdílných 
značek. Ně kte ré z nich jsou popsány níže.

ICAT
Historicky  první  metodou  využívající 
izotopové  značení  byla  metoda  izoto-
pově  rozdílných  afinitních  značek  (iso-
tope coded affinity tags –  ICAT) vyvinutá 
R.   ebersoldem a jeho kolegy na univer-
zitě  ve  Washingtonu  v  roce  1999  [39]. 
Princip této metody spočívá v označení 
dvou vzorků (např. pro porovnání zdravé 
a  nemocné  tkáně)  různě „těžkými“  va-
riantami  značky  vázajícími  se  na  cys-
tein („lehký“ a „těžký“ řetězec lišící se pří-
tomností  izotopu,  např.  2H).  Proteinové 
vzorky označené těmito činidly jsou ná-
sledně  smíchány  a  enzymaticky  naště-
peny. Před MS analýzou jsou afinitně od-
děleny peptidy se značkou od ostatních 
peptidů  neoznačených.  Na  základě  od-
lišné  molekulové  hmotnosti  použitých 
variant značky jsou analyzované peptidy 
v  hmotnostním  spektru  snadno  odliši-
telné a kvantifikovatelné na základě po-
měru intenzit signálu (obr. 3).

Metoda  ICAT  využívající  kapalinově 
chromatografické  separace  může  být 
na  rozdíl  od  elektroforetických  metod 
s úspěchem využita ke kvantifikaci pro-
teinů  s  extrémními  pI,  málo  abundant-
ních  proteinů  [40]  i  membránově  váza-
ných proteinů [41]. Mezi nevýhody této 
metody  patří  neschopnost  ICAT  činidla 
se  vázat  na  proteiny  neobsahující  cys-
tein, což na druhé straně významně sni-
žuje komplexitu vzorků a výsledků jejich 
MS analýzy [42].

Publikovaných výsledků získaných me-
todou ICAT v hematologii nebo onkolo-
gii zatím není mnoho. V oblasti onkolo-
gie  Pawlik TM  et  al  popsali  identifikaci 



214

PROTEOMICKá aNaLýZa NáDOROVýCh bUNěK

Klin Onkol 2009; 22(5): 210– 217 Klin Onkol 2009; 22(5): 210– 217

a  kvantifikaci  tumor  specifických  pro-
teinů  z  aspirátů  prsních  bradavek  žen 
v časném stadiu rakoviny prsu v porov-
nání se zdravými kontrolami [43]. Shiio Y 
et  al  publikovali  efekt  proteinu  –   pro-
duktu  leukemického  onkogenu  Myc  na 
proliferaci a morfologii buněk [44].

SILAC
Jiný přístup zahrnující  relativní kvantifi-
kaci  proteinů  představuje  značení  pro-

teinů pomocí izotopicky rozdílných ami-
nokyselin  během  kultivace  buněčných 
kultur (stable isotope labelling by amino 
acids  in cell culture –  SILAC). Bylo vyvi-
nuto  Matthiasem  Mannem  a  jeho  ko-
legy z univerzity v Jižním Dánsku v roce 
2002 [45]. Do kultivačního média, které 
neobsahuje  žádné  aminokyseliny,  jsou 
přidány  esenciální  izotopicky  značené 
aminokyseliny (např. 13C- arginin, 13C- leu-
cin), které jsou zabudovány do sekvence 
proteinů během jejich syntézy v průběhu 
kultivace. Opět se porovnávají buněčné 
vzorky v jednotlivých médiích obsahují-
cích těžké nebo lehké formy aminokyse-
lin. Z tohoto důvodu není nutné prová-
dět značení proteinů chemicky nebo  je 
přečišťovat afinitními metodami tak jako 
v případě ICAT. Tím je zajištěno, že porov-
návané vzorky budou během celého ex-
perimentu  vystaveny  stejným  podmín-
kám [46– 47]. Porovnání obou metod  je 
uvedeno na obr. 4.

Sun  Y  et  al  využili  metodu  SILAC 
k  hledání  rozdílů  v  proteinové  expresi 
mezi  zdravými  a  rakovinnými  buň-
kami  jater  (buněčné  linie  HL-7702  vs 
HepG2 a SK- HEP- 1). Identifikovali 116 po-
tenciálních proteinových markerů, které 
jsou  schopny  odlišit  rakovinné  buňky 
jater od normálních  [48]. Oveland et al, 
zabývající se stimulací  receptoru tyrozi-
nové  kinázy  FLT3  u  buněk  akutní  mye-
loidní  leukemie,  využili  metodu  SILAC 
k  identifikaci 375 proteinů, které snižují 
tvorbu  receptoru  FLT3  v  AML  buněčné 
linii THP- 1. Dále popsali citlivost buněč-
ných  linií  THP- 1  s  down- regulovaným 
FLT3 na idarubucin a vyslovili hypotézu, 
že indukovaný ligand modulující recep-
tor  může  chemicky  senzibilizovat  ně-
kte ré  podskupiny  AML  [49].  Liang  X  et 
al  popsali  díky  této  metodě  kvantita-
tivní změny spojené s fosforylací kinázy 

BCR- ABL  a  jejích  substrátů  v  buňkách 
chronické  myeloidní  leukemie  během 
odpovědi  na  léčbu.  Demonstrovali  až 
90% redukci fosforylace BCR- ABL kinázy 
a  regulaci  fosforylace  dalších  proteinů 
spojených s hematoonkologickými cho-
robami (SHP- 2, DOK2, SHC protein, pro-
toonkogen B-lymfomů) v důsledku léčby 
imatinibem [50].

iTRAQ
Nová třída izobarických reagentů (isoba-
ric tags for relative and absolute quanti-
tation –   iTRAQ) byla vyvinuta Darrylem 
Papinem a jeho kolegy ve firmě Applied 
Biosystems. iTRAQ reagenty využívají až 
osmi  izobarických  značek  o  stejné  cel-
kové molekulové hmotnosti, kterými se 
může označit až osm různých proteino-
vých vzorků. Tyto izobarické značky ob-
sahují tři základní oblasti –  reaktivní, ba-
lanční a reportérovou (obr. 5) [51]. Vzorky 
jsou označeny před proteolytickým ště-
pením  nebo  po  něm,  smíchány  dohro-
mady a analyzovány pomocí LC- MS/ MS. 
Zatímco celková hmotnost značek se ne-
liší, hmotnost reportérových iontů, které 
se  odštěpují  při  MS/ MS  z  jednotlivých 
značek, je rozdílná. Takto poměry intenzit 
jednotlivých reportérových iontů odpo-
vídají  relativnímu množství proteinu ve 
srovnávaných vzorcích [52– 53].

Ho et al použili metodu iTRAQ k popisu 
změn v proteinové expresi  rakovinných 
buněk s cílem objasnit, jakým způsobem 
se zvyšuje jejich metastázový potenciál. 
Použili  čtyři  buněčné  linie  metastázo-
vého modelu rakoviny prsu a z více než 
1 000 detekovaných proteinů pozorovali 
197 proteinů, které vykázaly odlišnou ex-
presi v buňkách s metastatickým poten-
ciálem. Jednalo se především o kinázy, na 
které  jsou cílena ně kte rá  léčiva,  fostafa-
tázy, proteázy a transkripční faktory. Cel-

obr. 3a. schéma icAt reagentu [39].

obr. 2. schéma metody multidimenzio-
nální proteinové identifikace [66].
SCX  –  latexová  kolona,  RP  –  kolona  s  re-
verzní fází

obr.  3b. detail ms spektra s  peptidem 
označeným „lehkou“ (l) a těžkou (h) vari-
antou značky. z poměru signálů lze určit 
změnu exprese odpovídajícího proteinu 
ve srovnávaných vzorcích.
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kový  počet  expresních  změn  byl  rozlo-
žen rovnoměrně mezi jemnou (cca 30 %), 
střední  (cca 40 %) a agresivní  (cca 30 %) 
formu metastazujících buněk. K ověření 
takto získaných výsledků a k dalšímu stu-
diu tato skupina dále využila proteinové 
čipy [54].

Vysvětlení  vzniku  metastazujících 
buněk  se  snažila  objasnit  i  skupina 
A.  Glena,  která  metodu  iTRAQ  použila 
při  sledování  buněčných  linií  rakoviny 
prostaty.  Jako  modelový  příklad  vy-
brali špatně metastazující buněčnou linii 

LNCaP  a  její  vysoce  metastazující  vari-
antu LNCaP- LN3.  Identifikovali 280 pro-
teinů, mezi nimi např. kinázu CKBB (brain 
creatine kinase), rozpustnou formu kate-
chol- O- metyltransferázy (catechol- o- me-
thyl  transferase  –   S- COMT),  tumor  re-
jekční antigen gp96 a glukózu regulující 
protein o velikosti 78kDa (grp78) [55].

Chen  Y  et  al  studovali  proteomické 
a fosfoproteomické změny v modelu MC-
F10AT, buněčné  linie progredující  rako-
viny prsu, s cílem identifikovat nové sub-
stráty  tyrozinových  kináz.  Detekovali 

57  proteinů  zahrnujících  tyrozinkinázy, 
fosfatázy a další signální proteiny, které 
podstupují  fosforylaci  během  progrese 
onemocnění.  Sedm  z  těchto  proteinů 
(SPAG9, TOLLIP, WBP2, NSFL1C, SLC4A7, 
CYFIP1 a RPS2) bylo následně potvrzeno 
jako nové substráty tyrozinkináz. SPAG9, 
TOLLIP, WBP2 a NSFL1C byly dále identi-
fikovány  jako  spolehlivé  cíle  signálního 
epidermálního  růstového  faktoru  a  lé-
čiva gefitinibu. SLC4A7 a TOLLIP byly pro-
kázány  jako  nové  tyrozinkinázové  sub-
stráty, které vykazují spojitost s vývojem 
rakoviny [56].

Proteinové čipy
V současné době se pro studium proteinů 
vyvíjejí různé druhy technologií založené 
na čipové analýze. Proteinové čipy jako al-
ternativa k běžným proteomickým přístu-
pům se zdají být novou, nadějnou a vy-
soce  kapacitní  technikou  pro  studium 
proteomu [57]. Základy pro vývoj protei-
nových čipů položil Roger Ekins na konci 
80. let [58]. Z hlediska použití lze protei-
nové čipy rozdělit na expresní (analytické) 
a  funkční.  Expresní  čipy  jsou  používány 
pro stanovení přítomnosti a koncentrace 
proteinů v komplexních vzorcích a mají 
velký potenciál pro tzv. proteinové pro-
filování,  tj. monitorování proteinové ex-
prese  ve  velkém  měřítku  („large- scale“ 
přístup). Pomocí funkčních proteinových 
čipů detekujeme interakce proteinů s ji-
nými proteiny, peptidy, nízkomolekulár-
ními látkami, oligosacharidy nebo nukle-
ovými kyselinami [59]. Z hlediska složení 
lze odlišit dva základní formáty proteino-
vých čipů. Podle navázaných molekul na 
povrchu  čipu  se  dělí  na  proteinové  (na 
svém povrchu mají navázány definované 
malé  proteiny  –   substráty  nebo  modifi-
kovaný povrch substrátů pro definované 
proteiny) nebo protilátkové (na svém po-
vrchu  mají  navázány  protilátky  pro  vy-
brané proteiny). Proteinové čipy mohou 
využívat také různé druhy povrchů –  skle-
něná destička, porézní akrylamidový gel, 
membrány,  mikrovlákna,  na  nichž  jsou 
jednotlivé  molekuly  navázány  [60].  Pro-
tilátkové  čipy  jsou  navrženy  k  detekci 
specifických  komponent  komplexních 
vzorků. V případě krevní plazmy se na pro-
tilátky navázané na povrchu čipu vážou 
krevní antigeny obsažené v plazmě. Exi-
stují dvě metody detekce proteinové ex-

obr. 5. Příklad 4 itRAQ značek [51].

obr. 4. schematické znázornění a porovnání metod silAc a icAt [45].
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prese, které využívá čipová analýza. Flu-
orescenční nebo radioaktivní značení se 
v prvním případě používá pro navázané 
antigeny,  v  druhém  případě  pro  sekun-
dární protilátku. První protilátka se váže 
na protein navázaný na čipu a následně 
se druhá „značená“ protilátka naváže na 
jinou oblast stejného proteinu [61– 62].

Výhodou proteinových čipů je schop-
nost  identifikovat  jednotlivé  izoformy 
proteinů, které mohou být kritické v pa-
togenezi onemocnění, na druhou stranu 
největším problémem technologie pro-
teinových čipů je zdroj použitelných mo-
lekul, zvláště u protilátkových čipů. Nej-
častěji  jsou  využívány  monoklonální 
protilátky,  jejichž  produkce  je  velmi 
drahá [63].

Analýzu  proteinovými  protilátkovými 
čipy využili Ghobrial a kolegové pro po-
chopení  patogeneze  lymfomu  plášťo-
vých buněk (mantle cell  lymfom –  MCL) 
s  výhledem  na  možné  navržení  nových 
terapií. Čipovou analýzou byla porovná-
vána  proteinová  exprese  CD19+  B  lym-
focytů  izolovaných  ze  zdravé  tonzily 
s  B  lymfocyty  pocházejícími  z  histolo-
gicky potvrzeného MCL. Bylo identifiko-
váno kolem 90 proteinů vykazujících zvý-
šenou expresi u nádorových buněk. Mezi 
nimi  byly  identifikovány  regulátory  bu-
něčného  cyklu  (RCC1,  MDM2),  kinázy 
(CRIK),  chaperony  (Hsp90,  Hsp10)  a  re-
gulátory fosfatáz (AKAP149, PP5,  inhibi-
tor  2).  Zvýšená  exprese  vybraných  po-
lypeptidů identifikovaných pomocí čipů 
byla potvrzena immunoblottingem nebo 
imunohistochemicky [64].

Aktuálně byla metoda čipové analýzy 
využita  pro  validaci  proteinových  mar-
kerů reakce štěpu proti hostiteli po trans-
plantaci  kostní  dřeně  v  práci  autorů  S. 
Paczesny et al [65]. Vzorky 466 pacientů 
s  různými  hematologickými  maligními 
diagnózami, kteří podstoupili transplan-
taci kostní dřeně, vyšetřovali na protilát-

kových proteinových čipech. Pozorovali 
expresní  změny  u  120  vybraných  pro-
teinů. Statistickými metodami určili panel 
čtyř proteinů –  a- receptor interleukinu- 2; 
receptor  1  tumor  nekrotického  faktoru, 
interleukin-8  a  hepatocytární  růstový 
faktor, který zřetelně oddělil skupiny pa-
cientů postižené reakcí štěpu proti hosti-
teli a bez této komplikace [65].

Závěr
Proteomika  je  dynamický  obor,  který 
se  v  posledních  letech  dostává  do  po-
předí  zájmu  nejen  molekulárních  bio-
logů a bio chemiků, ale i lékařů. Díky pro-
teomickým  přístupům  se  prohloubily 
poznatky o významných metabolických 
nebo signálních procesech souvisejících 
s rozvojem onkologických nebo hemato-
logických chorob a jejich komplikací.

Nové  proteomické  přístupy  se  prav-
děpodobně budou stále více uplatňovat 
v individuální péči o pacienta na několika 
úrovních:  včasná  detekce  choroby,  dia-
gnóza s využitím proteinových markerů 
jako doplňku ke standardním vyšetřova-
cím  metodám,  individualizovaný  výběr 
léčby jednotlivým pacientům, sledování 
účinnosti a toxicity léčby v čase a even-
tuální změny v léčbě na základě deteko-
vaných změn v proteinovém profilu kon-
krétního pacienta. V blízké budoucnosti 
lze  očekávat  pokračování  rychlého  roz-
voje proteomických technologií a nárůst 
počtu  praktických  výstupů  pro  klinické 
aplikace.
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